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........................................................... 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Computer Technology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
   ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Computer Technology) 
   ชื่อย่อ B.Sc. (Computer Technology) 
 
3. วิชาเอก(ถ้ามี)   

ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
       
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555 

6.2 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2560 
6.3 คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ความเห็นชอบในการประชุม  
     ครั้งที ่1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 
6.4 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560  
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
6.5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่4/2560   
     วันที่ 2 มีนาคม 2560 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8 .1 เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติ งานด้าน เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ และเครือข่ ายในหน่วยงานรัฐและ
เอกชน  

8.2 ผู้ ดูแลระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์  
8.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
8.4 เจ้าหน้าทีส่นับสนุนงานด้านเทคโนโลยีเครือข่าย 
8.5 นักออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย 
8.6 เจ้าของธุรกิจ 

 
9. ชื่อนามสกุลต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ - นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

1 อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย คอ.ม. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

พ.ศ. 2558 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยันอร์ท-
เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2554 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ 
บุตรพลอย 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2553 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2545 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ - นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบนัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

พ.ศ. 2542 

3 อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน 
 

วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

พ.ศ. 2547 

วท.บ.  วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 

4 อาจารย์เศวต สมนักพงษ ์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2554 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

พ.ศ. 2552 

5 อาจารย์ธนิรัตน์ ยอดด าเนนิ 
 

คอ.ม. ไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

พ.ศ. 2552 

อส.บ. โทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา วิทยา
เขตตาก 

พ.ศ. 2548 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  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 ทั้งในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-Based Economy” หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม หรือเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยเน้นการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น กล่าวได้ว่าประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้
ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลผลิตคุณภาพต่ า จึงไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่
ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา นอกจากนี้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอาจน ามาซึ่งภัยคุกคาม เช่น การโจรกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นความท้าทายของ
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม จึงเกิดการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินชีวิต อีกทั้งประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ท าให้ประชากรในวัยพ่ึงพิงมีจ านวนมากกว่า
ประชากรในวัยแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ช่วยผู้สูงอายุให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดย
อาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งในการนี้ความแพร่หลายในการใช้งานโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตได้เพ่ิมปริมาณ
มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด แม้ว่าในพ้ืนที่เขตเมืองจะมีอัตราการใช้งานสูงและมีการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กว่าพื้นท่ีชนบท ส่งผลให้ประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะความเหลื่อมล้ าทางดิจิตอล (digital divide) ก็ตาม 

อีกทั้งการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ เป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน นอกจากนี้สภาวะสังคมปัจจุบันเปิด
โอกาสให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท างานต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการท างานในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

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

แม้ว่าประเทศไทยจะยังคงมีประเด็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความเหลื่อมล้ าทางดิจิตอลก็ตาม แต่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ นับเป็นสิ่งที่ใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายเช่นกัน ดังนั้นการศึกษาด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การพัฒนาแอพพลิเคชันบน
เว็บ หรือการจัดการสิ่งต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of things) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่สังคม
อนาคต และอาจน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทางดิจิตอล นอกจากนี้การศึกษาด้านความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยกับประเทศอ่ืนๆ  ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรน ามา
พิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปสู่การตอบรับบัณฑิตใน
ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างด ี

อีกทั้งภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารในประชาคมอาเซียน และเป็นภาษาหลักของแหล่ง
ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่ละเลยเสียมิได้ ดังนั้นหลักสูตรจึงต้องส่งเสริมการฝึกทักษะ
การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารและ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  การพัฒนาหลักสูตรไม่เพียงแต่มุ่งปรับปรุงให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อตลาดแรงงานเท่านั้น แต่
ยังได้ตระหนักถึงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
สร้างสรรค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหลักสูตรได้ปรับปรุงเพ่ือให้บัณฑิต
ได้เรียนรู้หลักการของคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามล าดับความรู้และความซับซ้อนของ
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เนื้อหา ทั้งยังเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานจริง 
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามตลาดแรงงาน 
  นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือ
กรณีศึกษาที่มีพ้ืนฐานอยู่บนชุมชน สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมยังสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา กลุ่มวิชา จากหลักสูตร 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับ

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4121404 หลักสถิติส าหรับ

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4121601 พ้ืนฐานซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกบังคับ วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4122201 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกบังคับ วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิง

วิชวล 
3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) เฉพาะ วิชาทักษะภาษา

และการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4123101 การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4123301 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4123306 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเว็บ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4123602 เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมูล 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกบังคับ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4123710 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่              

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกบังคับ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4123715 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4123801 จริยธรรมและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา กลุ่มวิชา จากหลักสูตร 
คอมพิวเตอร์ 

4124704 หัวข้อปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4124705 หลักการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และ
การตลาดออนไลน์ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา กลุ่มวิชา หลักสูตรที่น าไปใช้ 
5724201 การพัฒนาเว็บขั้นสูง 3(2-2-5) เฉพาะ เอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
13.3 การบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอ่ืน มิได้มีการก าหนดเฉพาะเจาะจงให้กับคณะใด
คณะหนึ่ง หากแต่พิจารณาตามความต้องการของหลักสูตรทั้งในหลักสูตรและหลักสูตรอ่ืนๆ  โดยแยกประเด็น  
การบริหารจัดการเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ  

ประเด็นที่ 1 การคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อก าหนดหรือระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประเด็นที่ 2 การจัดการด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ต้องพ่ึงพาหลักสูตร/สาขา  อ่ืน  ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ตัวแทนของหลักสูตร/สาขา นั้นๆ  โดยเน้นให้ความส าคัญกับ
เนื้อหาสาระของรายวิชาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้านสาขา
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ไม่รวมรายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 

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

 
14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และการก าหนดสาระของวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มีแนวคิดในการออกแบบ
หลักสูตร โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

14.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งครอบคลุม 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลและความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 
ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้
ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น  

14.2 การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม และ
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จะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางหลักสูตรได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพ่ิมพูน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมในการท างานจริง 

2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ “บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน” 

4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  “บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” 

14.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง 
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา พ.ศ. 2552 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยพ่ึงพาความก้าวหน้าทางวิทยาการด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 1.2 ความส าคัญ 

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0  โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู คุณธรรม จริยธรรม มีความโดดเดนในการปฏิบัติงาน
ตามทฤษฎี สามารถประกอบอาชีพไดจริง และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังสามารถน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความส านึกใน
จรรยาวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีพ้ืนฐานความรู้ที่สามารถศึกษาระดับที่สูงขึ้น และสามารถศึกษาเพ่ิมเติมด้วย 
ตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ 

4) เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษาหาความรู้และน ากลับไป
ใช้พัฒนาชุมชน 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ส าข าวิ ช า
เท ค โน โล ยี ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ให้ มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่สกอ.ก าหนด 
โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจและการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรในระดับ
สากล (ACM/IEEE)  
 ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ไม่น้อยกว่า 3.50  
หลักฐาน 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
ต ล อ ด แ ล ะ พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถในวิชาชีพอยู่เสมอ 

 หลักสูตรต้องมี เนื้อหา
เหมาะสมทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติและมีกิจกรรมทาง
วิชาการที่จะช่วยให้นักศึกษา
ส าม า ร ถ ติ ด ต าม ข่ า ว ส า ร
ทันสมัยได้จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 เชิญ ผู้ มี ป ระสบการณ์
หรือความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้ อหาในรายวิชาต่าง ๆ 
เพ่ื อถ่ ายทอดหรือ  กระตุ้ น
นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
ขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 
 จ านวนนักศึกษาที่ร่วมเป็นผู้ช่วย

วิ ท ย าก ร ใน ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
วิชาการแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของจ านวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนในรายวิชา 

 จ าน วน นั กศึ ก ษ าที่ เข้ า ร่ ว ม
น าเสนอผลงานทางวิชาการไม่
น้ อยกว่ า 1 เรื่ องต่ออาจารย์
ผู้สอนหรือที่ปรึกษาหนึ่งคน 
 จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ เชิ ญ ผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ห รื อ ค ว า ม
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
 วิชาต่างๆมีการสอนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติเพ่ือนักศึกษาจะได้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง 
 ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการ
น าเสนอ 
 ส รุ ป ผ ล ห ลั ง จ า ก เ ชิ ญ ผู้ มี
ประสบการณ์หรือผู้ เชี่ ยวชาญ
มาร่วมบรรยาย 
 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

ตัวบ่งชี้ 
 อาจารย์แต่ละท่านมีผลงานทาง
วิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี
การศึกษา 
 จ านวนงานบริการวิชาการไม่น้อย
กว่า 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

หลักฐาน 
ผลงานวิชาการ 
สรุปโครงการบริการวิชาการ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าภาคละ 15 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 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) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 

4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  1) นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ไม่
เท่ากัน  
  2) ทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อย 
  3) การปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
  1) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 
  2) จัดกิจกรรมเสริมความรู้และปรับทัศนคติด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือเป็นพื้นฐาน
ที่ดีส าหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
  3) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 
  4) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่อง ดูแล พร้อมให้ค าแนะน า แก่นักศึกษา 
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หมายเหตุ จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2555) พบว่า นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับท่ีค่อนข้างน้อย จะส่งผลต่อการเรียนในหลักสูตร 

 
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 ในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ) 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา      
ค่าลงทะเบียน 570,000 1,140,000 1,710,000 2,280,000 2,280,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
อ่ืนๆ ระบุ      

รวมรายรับ 660,000 1,320,000 1,980,000 2,640,000 2,640,000 

หมายเหตุ :  -     ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  17,000 บาท/คน/ปีการศึกษา 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ประมาณการรายรับจากเงินสนับสนุน

รายหัว/วัสดุการศึกษา) 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)      
1) ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5 คน (เงินเดือน) 
1,800,000 1,872,000 1,946,880 2,024,755 2,105,745 

2) ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และ
บุคลากรอ่ืนๆ ในหลักสูตร (นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์) 

132,000 
 

132,000 
 

132,000 
 

132,000 
 

132,000 
 

3) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ) 

240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

4) ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริม
นักศึกษา 
ประมาณการคนละ 2000 บาท 

60,000 120,000 180,000 240,000 240,000 

5) ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 
ประมาณการคนละ 2000 บาท 

60,000 120,000 180,000 240,000 240,000 

รวม(ไม่รวมค่าใช้จ่ายหมวด 1)  492,000 852,000 1,212,000 1,572,000 1,572,000 
จ านวนนักศึกษา  30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 16,400 14,200 13,466.67 13,100 13,100 

 
หมายเหตุ :  -   ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเฉลี่ย 28,000 บาท/คน/เดือน (ค านวณเพิ่มเฉลี่ยปีละ 4%) 

- ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 2,000/คน/ปี 
 
    2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร  
                  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเท่ากับ 13,100 บาทต่อปี ในขณะที่ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเท่ากับ 17,000 บาท/คน/ปี ซึ่งถือว่าหลักสูตรมีความคุ้มทุน/คุ้มค่าในการ
ผลิตบัณฑิต 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน

รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 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. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 93 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 12 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน         45 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน         24 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์    จ านวน           6 หน่วยกิต 
   5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน           6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    
          3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
 1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 

 
 
   
  
 
 
                                                                                                     

 
 
 

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

หมายเหตุ : กรณีที่รหัสวิชา 3 ตัวแรกเป็น 412 ตัวเลขล าดับที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะหมู่วิชา/เนื้อหาวิชาดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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1)  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แทนด้วยตัวเลข 0 
2)  กลุ่มวิชาขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม แทนด้วยตัวเลข 1 
3)  กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ แทนด้วยตัวเลข 2 
4)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์ แทนด้วยตัวเลข 3 
5)  กลุ่มวิชาทฤษฎีและการค านวณ แทนด้วยตัวเลข 4 
6)  กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม แทนด้วยตัวเลข 5 
7)  กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ แทนด้วยตัวเลข 6 
8)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ แทนด้วยตัวเลข 7 
9)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   แทนด้วยตัวเลข 8 
10) กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย แทนด้วยตัวเลข 9 

 
กรณีที่รหัสวิชา 3 ตัวแรกเป็น 572 ตัวเลขล าดับที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะหมู่วิชา/เนื้อหาวิชาดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ แทนด้วยตัวเลข 1 
2)  กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์ แทนด้วยตัวเลข 2 
3)  กลุ่มวิชาระบบเครือข่าย แทนด้วยตัวเลข 3 
4)  กลุ่มวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และพีแอลซี แทนด้วยตัวเลข 4 
5)  กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย แทนด้วยตัวเลข 5 

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 โดยใช้เกณฑ์ดังนี้   
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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       

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

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    
Language and Communication for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว    
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร     
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน     
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร      
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้          ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     

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

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      
Thinking and Decision Making Skill  

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       
Ethics and Human Beings     

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต       
Facts of Life       

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

Buddhism        
3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     
Information for Study and Research  

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                  
Aesthetics of Visual Arts    

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง      
Aesthetics of Performing Arts   

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม        
Music Appreciation     

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า      
Leadership Development     

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    
Personality Development and the Arts of Socializing   

3(3-0-6) 

 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้           ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     

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

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    
Public Mind and Civic Social Engagement   

3(3-0-6) 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     
Interdisciplinary Social Science for Development  

3(3-0-6) 

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       
Kamphaeng Phet Studies 

3(2-2-5) 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      
Globalization and Localization   

3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา        
ASEAN Studies       

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      
Human Beings, Community, and Environment  

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      
Local Resource Management   

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      
Introduction to Laws   

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

Business Initiation     
3(3-0-6) 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน       
Finance in Daily Life   

3(3-0-6) 
 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       
Entrepreneurship   

3(3-0-6) 

3591002
  

เศรษฐกิจพอเพียง       
Sufficiency Economy      

3(3-0-6) 

 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4         ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(3-0-6) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      
Exercise for Health  

3(3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    
Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3(3-0-6) 

4071001
  

สุขภาพและสุขอนามัย       
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     
Computer and Information Technology 

3(3-0-6) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      
Website Design and Development 

3(3-0-6) 
 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       
Package Software for Application 

3(3-0-6) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ       
Food for Health 
 

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

Technology in Daily Life 
3(3-0-6) 

  
2) หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า     93  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน               จ านวน     12  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

Mathematics for Computers 
3(2-2-5) 

4121404 หลักสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Principles of Statistics for Computer 

3(2-2-5) 
 

5721102 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
Physics for Computer Technology 

3(2-2-5) 
 

5721103 
 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    
Introduction to Computer Technology  

 3(2-2-5) 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ       จ านวน    45   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4121601 พ้ืนฐานซอฟต์แวร์         

Software Fundamentals  
3(2-2-5) 

4122201 ระบบฐานข้อมูล 
Database System 

3(2-2-5) 

4123602 
 

เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล                                 
Data Communication Technology   

3(2-2-5) 

5721401 
 

ดิจิตอลเบื้องต้น      
Introduction to Digital   

3(2-2-5) 

5722401 
 

ไมโครคอนโทรลเลอร์     
Microcontroller 

3(2-2-5) 

5722403 
 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
Computer Architecture and Operating System 

3(2-2-5) 

5722303 
 

หลักการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
Principles of Computer Network 

3(2-2-5) 

5722304 การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Design and Management  

3(2-2-5) 

5723303 
 

เครือข่ายไร้สาย  
Wireless Network 

3(2-2-5) 

5723304 การโปรแกรมบนเครือข่าย 
Network Programming 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ    

Automatic Control Systems 
3(2-2-5) 

5723403 ระบบฝังตัว 
Embeded Systems 

3(2-2-5) 

5723503 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Project Seminar in Computer Technology  

3(2-2-5) 

5724302 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
Information Security 

3(2-2-5) 

5724502 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
Special Project in Computer Technology 

3(2-2-5) 

 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก      จ านวน    24   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object Orientd Programming 
3(2-2-5) 

4123801 
 

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
Ethical and Regulation Issues in Computer Profession 

3(2-2-5)       

4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล 
Visual Programming 

3(2-2-5) 

4123301 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   
System Analysis and Design 

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) 

4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

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) 

5721105 
 

โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการส านักงานอัตโนมัติ                
Office Automation System 

3(2-2-5) 

5722104 
 

การบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์ 
Microcomputer Maintenance 

3(2-2-5) 

5722105 
 

การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก                                   
Application of Computer Graphics 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5723103 
 

การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  
Computer Drawing and Design by Computer 

3(2-2-5) 

5723404 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข  
Digital Signal Processing 

3(2-2-5) 

5723305 การสื่อสารดาวเทียม 
Sattelite Communications 

3(2-2-5) 

5724201 
 

การพัฒนาเว็บขั้นสูง 
Advanced Web Development 

3(2-2-5) 

5724303 เครือข่ายสื่อประสม 
Multimedia Network 

3(2-2-5) 

5724401 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น    
Introduction to Robotics 

3(2-2-5) 

 
2.4 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์      จ านวน   6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 

English for Computer  
3(2-2-5) 

5724101 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานและการน าเสนอ 
English for Work and Presentation 
 

 3(2-2-5) 

 2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) 
5724503 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Preparation of Training Experience in Computer Technology 
  1(90) 

5724504 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Field Experience in Computer Technology 
หรือ 

5(450) 

5724505 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(540) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1/ ภาคการศึกษาที่ 1 ท-ป-อ 
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
5721103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก   3(x-x-x) 

รวม 21 
ปีการศึกษาที่ 1/ ภาคการศึกษาที่ 2 ท-ป-อ 

xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
5721102 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5721401 ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4121601 พ้ืนฐานซอฟต์แวร์         3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก   3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก  3(x-x-x) 

รวม 21 
 

ปีการศึกษาที่ 2/ ภาคการศึกษาที่ 1 ท-ป-อ 
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

4123602 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล                                 3(2-2-5) 
5722303 หลักการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5722403 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก  3(x-x-x) 

รวม 18 
ปีการศึกษาที่ 2/ ภาคการศึกษาที่ 2 ท-ป-อ 

xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

5722304 การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(2-2-5) 
4122201 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก  3(x-x-x) 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 3/ ภาคการศึกษาที่ 1 ท-ป-อ 

xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
4121404 หลักสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5723403 ระบบฝังตัว 3(2-2-5) 
5723303 เครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 
5723304 การโปรแกรมบนเครือข่าย  3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก  3(x-x-x) 

รวม 18 
ปีการศึกษาที่ 3/ ภาคการศึกษาที่ 2 ท-ป-อ 

5723503 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5724302 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5) 
5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก  3(x-x-x) 

รวม 15 
ปีการศึกษาที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 1 ท-ป-อ 

5724502 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5724101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานและการน าเสนอ 3(2-2-5) 
5724503 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์  
*กรณีเลือกแผนสหกิจศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชานี้ 

1(90) 

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

รวม 12/13 
ปีการศึกษาที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 2 ท-ป-อ 

5724504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5(450) 
หรือ 

5724505 สหกิจศึกษา 6(540) 
รวม 5/6 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

1 อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย 
 

คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2558 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่ พ.ศ. 2554 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย 
 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2553 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2545 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 

3 อาจารย์กนกวรรณ  เขียววัน วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2547 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 

4 อาจารย์เศวต สมนักพงษ ์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2554 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2552 

5 อาจารย์ธนิรัตน์ ยอดด าเนนิ คอ.ม. ไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2552 
อส.บ. โทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก พ.ศ. 2548 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

1 อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย 
 

คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2558 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่ พ.ศ. 2554 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย 
 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2553 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2545 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

3 อาจารย์กนกวรรณ  เขียววัน วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2547 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 

4 อาจารย์เศวต สมนักพงษ ์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2554 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2552 

5 อาจารย์ธนิรัตน์ ยอดด าเนนิ คอ.ม. ไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2552 
อส.บ. โทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก พ.ศ. 2548 

6 อาจารย์พรนรินทร์  สายกลิน่ คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2559 
วท.บ. แอนนิเมชั่น 

 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

พ.ศ. 2555 
 

7 ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันตสิันตสิม 
 

DIT Information 
Technology 

Edith Cowan University, Perth, Australia พ.ศ. 2555 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2541 

8 ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์  ปร.ด. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2557 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์

(คอมพิวเตอร์) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

พ.ศ. 2544 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี พ.ศ. 2537 
9 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2547 

วท.บ. ฟิสิกส์ (แขนงฟสิิกส์
คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2541 

10 
 

อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ 
 

คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2548 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา พ.ศ. 2532 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

11 อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ ์
 

วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2554 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูล าปาง พ.ศ. 2537 

12 อาจารย์สุรินทร์ เพชรไทย  
 

วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2549 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยภาคกลาง พ.ศ. 2542 

13 อาจารย์ประพชัร์  ถูกมี  
 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2547 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2543 

14 อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ 
 

วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการจัดการ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
ในชั้นปีที่ 4 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม ในองค์การหรือหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพก่อนเข้าสู่การ
ท างานจริง โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสหกิจศึกษา ในภาค
การศึกษาที่ 2 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาดังนี้ 

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

ล าดับความส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ความรู้ 
1.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป

ประยุกต์ 
1.5 มีความรู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องการ

ทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

3.  ทักษะทางปัญญา 
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3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

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

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 4.2  ช่วงเวลา 
       4.2.1  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 
ของปีการศึกษาที ่4 
       4.2.2  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสหกิจศึกษา  อยู่ระหว่างภาค
การศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที ่4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะต้องมีเวลาเตรียมฝึกไม่น้อยกว่า 

90 ชั่วโมง  ส่วนรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะต้องมีเวลา
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

  ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อ
งานด้านธุรกิจ เพ่ือการวิจัย เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการบริการสังคม หรือเพ่ือความบันเทิง ซึ่ง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีที่น าไปสู่การทดลองจริง โดยสามารถมีจ านวนผู้ร่วมโครงงานไม่เกิน  3  คน ขึ้นอยู่
กับขอบเขตของงานที่น าเสนอ ก าหนดให้มีชิ้นงานที่ท างานได้และรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบในระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์ 
2.2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ  องค์ประกอบต่าง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป

ประยุกต์ใช้งาน 
2.4 มีความรู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.5 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.6 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายที่

ใช้งานได้จริง 
3. ทักษะทางปัญญา 

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

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

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

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.3  ช่วงเวลา 
5.3.1  สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่  2 ของปีการศึกษาที่ 3 
5.3.2  โครงงานพิเศษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
5.4.1  สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง 135 ชั่วโมง      
5.4.2  โครงงานพิเศษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง 135 ชั่วโมง 

5.5  การเตรียมการ 
5.5.1 นักศึกษาเลือกหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
5.5.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกใน

การท างาน โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์  
5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงงาน โดยกรรมการสอบ 
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ จาก

การรายงานด้วยวาจาและเอกสารผลงาน 
5.6.3 ประเมินคุณภาพโครงงานและเอกสารโดยกรรมการสอบ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ต น เอ ง 
วิชาชีพ และสังคม 

- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึง
ผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพ ในรายวิชาทุกวิชาของกลุ่มวิชาเอก พิธี
ปฐมนิเทศ และพิธีปัจฉิมนิเทศ 

- ให้ท ากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และเฝ้าสังเกต 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

2) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทาง
เทคโน โลยีคอมพิว เตอร์ 
ทั กษ ะทางวิ ช าชีพ  และ
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 

- ให้นักศึกษาเรียนวิชาที่ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหา หรือการแสดงความเห็นฯ 

- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาให้
เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 

3) มีความสามารถ คิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การความรู้และ
ประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อย่างเป็นระบบ 

- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
เสริมกับการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของ
นักศึกษา 

- ใช้วิธีการสอนที่ให้นักศึกษาได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

4) มี โ ล ก ทั ศ น์ ที่ ก ว้ า ง ไก ล 
ความคิดสร้างสรรค์พัฒนา
ตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

- ก าหนดให้ท างานกลุ่มในรายวิชา 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

เสริมกับการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของ
นักศึกษา 

- มอบหมายหัวข้อ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
จัดหาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนเอกสาร หรือแหล่งค้นคว้า
ที่จัดให้มีในห้องสมุด ในปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้ 

5) มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สามารถสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการรายงาน 

- กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 
  



33 
 

 

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 มีความ
เข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้ อ่ืน 
เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 

1 .4  รู้ จั กค วามจริ งขอ งชี วิ ต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพ้ืนฐานตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง 

 
1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การตรง

ต่อเวลา  การส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

1 .2  เปิ ด โอก าส ให้ นั ก ศึ กษ าจั ด
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อ
สั งคม  และแสดงถึ ง การมี
เมตตา  กรุณ า  และความ
เสียสละ 

1.3 สอดแทรกความซื่ อสั ตย์ ต่ อ
ตนเอง  สังคม 

1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 

1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ร ะ เบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 
1 .1  ก า รข าน ชื่ อ   ก า ร ให้

คะแนนการเข้าชั้นเรียน
และการส่งงานตรงเวลา 

1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

1.3  สั ง เกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบั ติ
ต า ม ก ฎ ระ เบี ย บ แ ล ะ
ข้ อบั งคั บ ต่ า งๆ   อย่ า ง
ต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มี ค ว า ม เข้ า ใ จ แ น ว คิ ด 

ห ลั ก ก า ร  ท ฤ ษ ฎี ด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

2.3 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้
ด้ านมนุษยศาสตร์  และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ม า ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

 
2.1  ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดย

เน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 

2.2  มอบหมายให้ท ารายงาน 
2.3 จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก

สถานการณ์จริง โดยการศึกษา
ดูงาน 

 

 
2 .1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก

แบบทดสอบด้านทฤษฎี   
ส าหรับการปฏิบัติประเมิน
จ า ก ผ ล ง า น แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติการ 

2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 

2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได ้

3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ ซั บ ซ้ อน  แ ล ะ เส น อแน ว
ทางแก้ไข 

3.1  ส่ ง เสริมการเรียนรู้ จ ากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 

3.2  ให้ นั กศึกษาปฏิ บั ติ การจาก
สถานการณ์จริง 

3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด  
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 

3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 

3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้
ต า ม ที่ ดี  มี ค ว า ม เข้ า ใ จ 
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง 
มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได ้

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

 
 
4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้

หมุ น เวี ยนการ เป็ นผู้ น าและ
ผู้รายงาน 

4.2 ให้ ค าแนะน าในการเข้ าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 

4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความ
ร่วมมือ 

4.4 มอบหมายงานให้สั มภาษณ์
บุคคลต่างๆ 

 
 
4.1 ประเมินจากการรายงาน

หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา 

4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

4 .3  ป ระ เมิ น ผลจากแบ บ
ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง แ ล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 

4.4 ประเมินจาการสั งเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้

เ ท ค นิ ค ท า ง ส ถิ ติ ห รื อ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
แ ล ะ ก า ร ตั ด สิ น ใจ ใน ก า ร
ด ารงชีวิต 

5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า

 
 
 
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และ

ฝึ ก ใ ห้ มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ บ น
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

5 .2  มอบหมายงานค้น คว้ าองค์
ความรู้ จ ากแหล่ งข้ อมู ล จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 

5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา 

 
 
 
5.1 ประเมินจากผลงานและ

การน าเสนอผลงาน 
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

แหล่งข้อมูล   ความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ตลอดถึงรู้เท่าทัน
การสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

และบุคลิกภาพ 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก 

   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน์                

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การเข้าสังคม                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของ
พลเมือง 

               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ไทย 

               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

4001002 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชวีติ 
ประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตรกั์บการตัดสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

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

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
เสี ย ส ล ะ  แล ะซื่ อ สั ต ย์
สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม สามารถท างานเป็น
ทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ล า ดั บ
ความส าคัญ 

1.4 เค ารพสิ ท ธิ และรับ ฟั ง
ความคิ ด เห็ นของผู้ อ่ื น 
รวมทั้ งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ข้ อ บั งคั บ ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
องค์กรและสังคม 

1.6 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระท บ จากการ ใช้
คอมพิว เตอร์ต่ อบุ คคล
องค์กรและสังคม 

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

 
 
 
 
 

 
1.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 

เ พ่ื อ เป็ น ก า ร ป ลู ก ฝั ง ให้
นักศึกษามีระเบียบวินัยโดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็ น ไป ต าม ระ เบี ยบ ข อ ง
มหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการ
ท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้ รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกของผู้อื่น 

1.2 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
ตระหนักถึงผลกระทบของ
ซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม 

 
 

 
1.1 ประเมินจากการตรงเวลา

ของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม 

1.2 ประเมินจากการมีวินัย
และพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.3 ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

1.4 ประเมินจากคุณภาพและ
ความคล้ายคลึงของ
รายงานที่ควรแตกต่างกัน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้และความเข้าใจ

เกี่ ย วกั บห ลั กการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
ส า ข า วิ ช า เท ค โน โล ยี
คอมพิวเตอร์ 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้ งประยุกต์ความรู้ 
ทั ก ษ ะ  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา 

2.3 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด 

2.4 ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ 

2.5 มีความรู้เข้าใจและสนใจ
พั ฒ น าค ว าม รู้  ค ว า ม
ช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง 

2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

 
2.1 ใช้ ก า ร ส อ น ห ล าก ห ล าย

รูปแบบ โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณ ะของรายวิช า
ตลอดจนเนื้ อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ 

2.2 จั ด ให้ มี ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษา
ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ป ระสบการณ์ ตรงมาเป็ น
วิทยากรพิ เศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนฝึกปฏิบัติ งานใน
สถานประกอบการ 

 

 
2.1 การทดสอบย่อย 
2.2 การสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน 
2.3 ประเมินจากรายงานที่

นักศึกษาจัดท า 
2.4 ประเมินจากแผนธุรกิจ

หรือโครงการที่น าเสนอ 
2.5 ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
2.6 ประเมินจากรายงานของ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ รั บ
นักศึกษาไปฝึกงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.7 มีป ระสบการณ์ ในการ
พั ฒ น าแ ล ะ /ห รื อ ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ฮ า ร์ ด แ ว ร์ 
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  ร ะ บ บ
เครือข่ายที่ใช้งานได้จริง 

2.8 สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งก ารท ดสอบ
มาตรฐานนี้สามารถท าได้
โด ย ก า ร ท ด ส อ บ จ า ก
ข้อสอบของแต่ละวิชาใน
ชั้นเรียนตลอดระยะเวลา
ที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้นตีความและ

ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

3.3 สามารถรวบรวมศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 
3.1  กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
3.2 การอภิปรายกลุ่ม 
3.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติ

จริง 
 

 
 3.1 การสอบกลางภาค และ

การสอบปลายภาคโดยใช้
กรณี ศึกษา หรือ โจทย์
ปัญหา 

  3.2 การประเมินผลการศึกษา
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
แ ล ะ เอ ก ส า ร ร า ย ง า น
งานวิจัย 

  3.3 ประเมินผลจากการฝึก
ป ระส บ ก ารณ์ วิ ช าชี พ
หรือสหกิจศึกษา 

  3.4 การสังเกต 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายและสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวก
แ ก่ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

4.3 ส าม า รถ ใช้ ค ว าม รู้ ใน
ศาสตร์มาชี้น าสั งคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตน เองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ป ร ะ เด็ น ใน ก าร แ ก้ ไข
สถานการณ์ ทั้ งส่ วนตั ว
และส่ วนรวมพร้อมทั้ ง
แ ส ด ง จุ ด ยื น อ ย่ า ง
พอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

4.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
4.1 มอบหมายให้นั กศึกษาท า

ชิ้นงานเป็นกลุ่ม 
4.2 ม อ บ ห ม า ย ให้ นั ก ศึ ก ษ า

น าเสนอชิ้นงานหน้าขั้นเรียน 
จากนั้นให้อภิปรายระหว่าง
นักศึกษา 

4.3 ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้
ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ท า ง ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 

 
 
4.1 ประเมินจากพฤติกรรม

และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูลที่
ได ้

4.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสด งออก ในการร่ วม
กิจกรรมต่างๆ 

4.3 ประเมินจากความถูกต้อง
ในการใช้ศัพท์เฉพาะทางที่
เป็นภาษาอังกฤษในการ
น าเสนอและสื่อสารกับ
บุคคลอื่น 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการท างาน
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

5.2 สามารถแนะน าประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

5.4 สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 

 
 
 
5.1 การมอบหมายงานโดยรายวิชา

ต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และใน
การน าเสนอที่ หลากหลาย
รูปแบบ 

5.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่ ง เส ริ ม ผู้ เรี ย น ได้ ใช้ ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูล 

5.3 จัดหาช่องทางให้มีการน าเสนอ
ผลงาน 

 

 
 
 
5.1 ประเมินจากเทคนิคการ

น าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการ
เลื อ ก ใช้ เค รื่ อ งมื อท าง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ห รื อ ศ า ส ต ร์ อ่ื น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

5.2 ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม 
สามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้ เครื่องมือต่ างๆ
การอภิปรายกรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อ
ชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

46 

ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 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 กลุ่มวิชาแกน                         
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับ

คอมพิวเตอร ์                                               

4121404 หลักสถติิส าหรับ
คอมพิวเตอร ์                                         

5721102 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์                                               

5721103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

                                              

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ                              
4121601 พื้นฐานซอฟต์แวร ์                              

4122201 ระบบฐานข้อมลู                                    

4123602 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล                                             
5721401 ดิจิตอลเบื้องต้น                              
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร ์                              
5722403 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

และระบบปฏิบตัิการ                              

5722303 หลักการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์                                                   
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 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 

5722304 การออกแบบและจดัการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์                                               

5723303 เครือข่ายไรส้าย                              
5723304 การโปรแกรมบนเครือข่าย                              
5723402 ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ                              
5723403 ระบบฝังตัว                              
5723503 สัมมนาโครงงานด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
                             

5724302 ความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ                                                

5724502 โครงงานพิเศษด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

                             

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก                              
4123101  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ                                           

4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร ์

           
 
  

 
 

                          

4123301 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ                             

4122203 
 

การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล                               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 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 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บนเว็บ 

  
                           

4123715 เทคโนโลยีมลัติมเีดียและ
แอนิเมชัน                    

4123710 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณเ์คลื่อนที ่

                             

4124704 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ                               

4124705 หลักการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และการตลาด
ออนไลน ์

                          

5721105 โปรแกรมประยุกต์ดา้นการ
จัดการส านักงานอัตโนมตัิ                

                             

5722104 การบ ารุงรักษา
ไมโครคอมพิวเตอร์                                                  

5722105 การประยุกต์คอมพิวเตอร์
กราฟิก 

                             

5723103 การเขียนแบบและ 
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์                                         

5723404 การประมวลผลสัญญาณ
เชิงเลข  

                             

5723305 การสื่อสารดาวเทียม                              
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 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 

5724201 การพัฒนาเว็บข้ันสูง                              
5724303 เครือข่ายสื่อประสม                              
5724401 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น                              
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์                     

4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับ
คอมพิวเตอร ์

                                     

5724101 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน
และการน าเสนอ                                          

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       

5724503 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                              

5724504 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                              

5724505 สหกิจศึกษา                              
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หมวดที่  5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย

การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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 าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก 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 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
2.1.4 ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ

หลายวิธี ต่อไปนี้  
2.1.4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
2.1.4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิช 
2.1.4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
2.1.4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
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2.1.4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของรายวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2.2.2  ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆภายในปีแรกหลักจากบัณฑิตส 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
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1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ

หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.1  การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2  มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3  แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2  การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.1.3  สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2  สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรง
สาขา 

2.2.3  สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5  ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 

หมวดที่  7  การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
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1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
การควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา  ตามเกณฑ์ 3  ข้อ  
ดังนี้  
 1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก 

1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าท างานหลังจากจบการศึกษา 
ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 5 ด้าน เพ่ือน าผลประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร การจัดการ
ฝึกอบรมเสริมให้แก่นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
การวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือน าข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

2) ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
               หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน โดย
ก าหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

3) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2554 (ภาคผนวก ค) 

4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
1) การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  

              สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษา
โดย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทาง
ในการแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ 
          2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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              สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
หารือเพ่ือจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการด าเนินโครงการ ประเมิน
ความส าเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
          3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ ส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊คหรือไลน์ เข้าพบขอค าปรึกษารายบุคคล บันทึกข้อความถึง
มหาวิทยาลัย เป็นต้น   
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
     มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้าสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในระดับปริญญาโทขึ้นไป 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
            1) อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
รายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และ
หลักสูตร 

     3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล 
เพ่ือน ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

     4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป 

4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  

     2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การ
ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล 

     3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
     4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
     มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากองค์กรเฉพาะทางภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด

ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร 
     1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดสศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 
     2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี 
     3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้

เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
     4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การท างาน

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
     5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
     6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภา

มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไป ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

5.2 การเรียนการสอน 
     มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน 

ต้องให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้
สอดคล้องกัน และประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ตะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก 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 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น  ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดย
การบรรยาย และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ด้านความรู้ สอนโดยการ
บรรยาย/ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สอนโดยการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน 
การน าเสนอ เป็นต้น 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
     ก าหนดโครงการ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  เอกสาร ต ารา  สื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและ

สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยบริหารจากเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
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6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มี 
     6.2.1 ห้องปฏิบัติการ 

1) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดจุ 24 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง  
2) ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ขนาดจุ 34 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดจุ 19 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง 
4) ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ขนาดจุ 11 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง 

     6.2.2 ห้องสมุด 
      มีการ ให้บริการวารสาร เอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์  งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ในห้องสมุด

ส านักวิทยบริการ  นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับ ให้บริการวารสาร 
หนังสือ ปริญญานิพนธ์ ไว้ให้บริการ  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     1) คณะและโปรแกรมวิชา มีการจัดสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ 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. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    

ตัวบ่งชี ้ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุม เพื่ อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

x x x x x 

3. มี รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี ้ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
6. มีการทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 

    x 

 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1) ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
 2) ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 2) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ประกอบการ 
     2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
     2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ( Impact Evaluation) ภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
     4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที 
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม 
     4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 

     4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด 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               

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

                     หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ           

Language and Communication for Specifics Purposes 
3(3-0-6) 

                    หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         

Fundamental English  
3(3-0-6 ) 

                    การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ    ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้นๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ 
   
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         

English for Communication  
3(3-0-6) 

                    โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร        

Japanese for Communication 
3(3-0-6) 

                    ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไป
ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร         

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

                     หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
   
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       

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

                    ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การ
ซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่
ดี 
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร        

Korean for Communication 
3(3-0-6) 

                    ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ใน
สถานการณ์จริง 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน         

Fundamental Burmese  
3(3-0-6) 

                    การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น 
   
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        

Burmese for Communication 
3(3-0-6) 

                    ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน        

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

                    พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา 
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       

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

           กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์         

Ethics and Human Beings 
3(3-0-6  

                    ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต         

Facts of Life 
3(3-0-6) 

                    ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน    การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม 
ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์          

Buddhism 
3(3-0-6) 

                    ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ 
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า        

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

                    ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์        

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

                   สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความ
งาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงาม
และเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
   
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       

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

                    การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของ
การเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
   
2061001 สังคีตนิยม          

Music Appreciation 
3(3-0-6) 

                    องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรี
ไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
   
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า       

Leadership Development 
3(3-0-6) 

                    ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 
การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม      

Personality Development and the Arts of Socializing  
 

                    ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การ
พูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม 
 
 
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย      

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

                   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง      

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

                   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา      

Interdisciplinary Social Science for Development 
3(3-0-6) 

                   ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับ
โลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
   
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       

Kamphaeng Phet Studies 
3(2-2-5) 

                   สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาในอนาคต  ศึกษาก าแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัย  
เมืองน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลก รวมถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมของก าแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      

Globalization and Localization 
3(3-0-6) 

                   แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
   
2521002 อาเซียนศึกษา          

ASEAN Studies 
3(3-0-6) 

          ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา 
การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        

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

                   ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่  ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ 
การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น        

Local Resource Management 
3(3-0-6) 

                   ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืน 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย      

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

                   แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัด
ระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต 
  

 
 



66 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย        

Introduction to Laws 
3(3-0-6) 

                   ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ        

Business Initiation 
3(3-0-6) 

                   ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        

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

                   การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต 
การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้
เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ         

Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

                   แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เก่ียวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ 
   
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง         

Sufficiency Economy  
3(3-0-6) 

                   ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
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 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       

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

                    ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       

Exercise for Health 
3(2-2-5) 

                    ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่างๆ การ
เลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
   
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน      

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

                    ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ       

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

                    ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใน
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        

Health and Health Care 
3(3-0-6) 

                    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       

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

                    ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
   
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ         

Mathematics and Decision Making  
3(3-0-6) 

                    ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ       

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

                    การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      

Website Design and Development 
3(2-2-5) 

                    การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน        

Package Software for Application 
3(2-2-5)  

                    การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน         

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

                    วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การ
ผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
 
 

  



69 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ         

Food for Health 
3(3-0-6) 

                    อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคท่ีเกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนใน
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
   
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน        

Technology in Daily Life 
3(3-0-6) 

                    ความเป็นมาเก่ียวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการ
ใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ่มวิชาแกน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์     

Computer Mathematics             
3(2-2-5)       

                    พ้ืนฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล ระบบเลขฐาน   เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
เมตริกซ์ การหาดีเทอร์มิแนนต์ สมการเชิงเส้น ทฤษฎีกราฟและต้นไม้เบื้องต้น ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และ
การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ 
 
4121404 หลักสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์                

Principles of Statistics for Computer  
3(2-2-5) 

                    ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล ต าแหน่ง
ของข้อมูล ความเบ้และความโด่ง) ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน 
และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ 
 
5721102 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Physics for Computer Technology 
3(2-2-5) 

                     ทฤษฎีทางฟิสิกส์ หน่วยการวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการทดลอง ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณต่างๆ กฎของโอห์ม ก าลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแส 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า โดยใช้กฏของโอห์ม ปฎิบัติทางฟิสิกส์เกี่ยวกับ กฎของโอห์ม วงจรความต้านทานแบบ
ต่างๆ วงจรแบ่งกระแส วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  

   
5721103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

Introduction to Computer Technology  
3(2-2-5) 

                    หลักการพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ฝึกปฏิบัติลงระบบปฏิบัติการ การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง การตั้งค่าพ้ืนฐานบน
ระบบปฏิบัติการ 
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
4121601 พ้ืนฐานซอฟต์แวร์  

Software Fundamentals      
3(2-2-5) 

  การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี พื้นฐานการเขียนโปรแกรม แบบชนิดข้อมูล การ
ประกาศตัวแปร การรับข้อมูล การแสดงผล นิพจน์ โครงสร้างควบคุมแบบต่างๆ ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ า 
อาร์เรย์ พอยท์เตอร์ การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม และการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
 
4122201 ระบบฐานข้อมูล 

Database System 
3(2-2-5) 

                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้าง
แบบจ าลองด้วยแผนผังอีอาร์ การแปลงแผนผังอีอาร์เป็นตารางข้อมูล การท ารูปแบบบรรทัดฐาน การท า
พจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง  การศึกษาตัวอย่างระบบสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ด้านฐานข้อมูล 
 
4123602 
 

เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 
Data Communication Technology    

3(2-2-5) 

                    การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ สื่อใน การส่งผ่าน ข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล 
การควบคุมการรับส่งข้อมูลและการควบคุมข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูลและการผสมสัญญาณ
การควบคุมการแออัดของข้อมูล รูปแบบและระบบเครือข่ายท้องถิ่น 
 
5721401 ดิจิตอลเบื้องต้น      

Introduction to Digital  
3(2-2-5) 

                    ระบบตัวเลขฐาน และการเปลี่ยนแปลงฐาน เลขรหัสต่างๆ คุณสมบัติของดิจิตอลไอซีและการ
เชื่อมต่อลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก ทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกจ ผังคาร์นอร์  การออกแบบวงจรคอม
บิเนชั่นลอจิกเกต วงจรรวมทีทีแอล ซีมอส  ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล และการประยุกต์ใช้งาน 
ปฏิบัติทดลองการท างานของวงจรด้วยลอจิกเกจต่างๆ 
 
5722303 หลักการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Prnciples of Computer Network    
3(2-2-5) 

                    ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ทาง
เครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้, เว็บและ HTTP, FTP, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ SMTP, ระบบโดเมนเนม 
โปรแกรมประยุกต์แบบเพียร์ทูเพียร์ โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต , UDP และ TCP โปรโตคอลชั้นเครือข่าย, IP, 
หมายเลข IP, การรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล เช่น การใช้โปรแกรมจ าลองการท างาน
ของโปรโตคอล 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5722304 การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Network Design and Management 
3(2-2-5) 

                    ศึกษาออกแบบระบบเครือข่าย คิดค่าใช้จ่าย รูปแบบและแนวทางในการจัดการระบบ
เครือข่าย การตรวจสอบ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไขป้องกัน 
หลักการพ้ืนฐานการจัดการงานของระบบปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปริมาณงานเพ่ือเตรียมเค รื่องแม่ข่าย 
ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการในเครื่องแม่ข่ายเพ่ือเตรียมแม่ข่ายศูนย์กลางข้อมูล โปรแกรมอ านวยความ
สะดวกการใช้งานระบบที่ส าคัญ การส ารองและการกู้คืนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของ ระบบและ
เครือข่าย การวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติการทดลองตั้งค่า SNMP บน
อุปกรณ์เครือข่าย 
   
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์     

Microcontroller  
3(2-2-5) 

                    ทฤษฎี ไม โครคอนโทรล เลอร์  ศึ กษาวงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์ เบื้ องต้น  รหั สค าสั่ งของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี วิธีอ้างถึงต าแหน่ง หน่วยความจ าอินพุท-เอ้าท์พุท อินเทอร์เฟส 
การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ  
 
5722403 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  

Computer Architecture and Operating System       
3(2-2-5) 

                    หลักพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมหน่วย
ประมวลผลกลาง ชุดค าสั่ง เอแอลยู หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าเสมือน หน่วยความจ าแคช 
สถาปัตยกรรมอินพุตเอาต์พุต การขัดจังหวะ และดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน แกนประมวลผลแบบ
หลายแกน มัลติโปรเซสเซอร์ หน้าที่การประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ 
   
5723303 เครือข่ายไร้สาย 

Wireless Network        
3(2-2-5) 

                    ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารแบบไร้สายสมัยใหม่ หลักมูลการออกแบบ เทคนิคการ
เข้าถึงหลายทางส าหรับการสื่อสารแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สาย ระบบ 
เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้ สาย วายฟายและระบบเครือข่ายแบบไร้สายบนมาตรฐาน IEEE 802.11 
   
5723304 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย  

Computer Network Programming 
3(2-2-5) 

                    การสื่อสารระหว่างกระบวนการบนเครื่องเดียวกันและระหว่างหลายเครื่อง การประสานเวลา
ระหว่าง กระบวนการ ซ็อกเก็ตของ ทีซีพี และ ยูดีพี สถาปัตยกรรมแบบลูกข่าย -ตัวบริการ การโปรแกรมบน 
อินเทอร์เน็ต การเรียกใช้กระบวนงานจากระยะไกล 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ    

Automatic Control Systems 
3(2-2-5) 

                    ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบพลวัต การวิเคราะห์การ
ตอบสนองระบบควบคุม เชิงเส้นทางเวลาและทางความถี่ การจ าลองสถานการณ์ของระบบไม่เป็นเชิงเส้น การ
ออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้น แนะน าระบบดิจิตอลและการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุ ม
ปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้น ระบบดิจิตอลและการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม 
 
5723403 ระบบฝังตัว    

Embedded Systems 
3(2-2-5) 

                    ระบบฝังตัวเบื้องต้น เทคโนโลยีระบบฝังตัวและการพัฒนาระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมระบบฝัง
ตัว หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ฝังตัว  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน  การสื่อสารระหว่างงานและการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การประหยัดพลังงานในระบบฝังตัว ความม่ันคงและเสถียรภาพในระบบฝังตัว     
ปฏิบัติการออกแบบระบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ และกรณีศึกษา 
   
5723503 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Project Seminar in Computer Technology 
3(2-2-5) 

                    การศึกษาค้นคว้าประเด็นทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์ปัญหาและการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างกรณีศึกษา 
   
5724302 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ      

Principle of Computer System and Network Security      
3(2-2-5) 

                    กฎหมาย จรยิธรรม และประเด็นที่ต้องค านึงถึงเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ชนิด
และแหล่งที่มาของภัยคุกคามของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการจัดการเรื่องความม่ันคง ภัยที่เกิดกับ
คอมพิวเตอร์ มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย ความหมายของวิทยาการเข้ารหัสลับ การประยุกต์ใช้
วิทยาการเข้ารหัสลับในปัจจุบัน ระบบรหัสลับ การวิเคราะห์การเข้ารหัสลับและการโจมตีแบบ ตะลุย วิทยาการ
เข้ารหัสลับแบบดั้งเดิม วิทยาการเข้ารหัสลับ แบบกุญแจสมมาตร 
   
5724502 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

Special Project in Computer Technology       
3(2-2-5) 

                    ปัญหาเฉพาะเรื่อง จัดท าโครงการศึกษาปัญหา หรือพัฒนาต่อยอดหัวข้อที่สนใจ วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ เขียนโปรแกรมหรือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา โดยอยู่ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ผู้ควบคุม 
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3.กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object Oriented Programming 
3(2-2-5) 

                    หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ เมธอด และองค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุ  วงจร
ชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลีมอร์ฟิซึม การพ้องรูป การอินเทอร์เฟส  เธรด 
การน าคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การใช้เอพีไอ  การจัดการความผิดปกติโดย Exception  
การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 
 
4123801 
 

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์      
Ethical and Regulation Issues in Computer Profession       

3(2–2–5) 

                    จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมส าหรับผู้ เชื่ยวชาญด้านไอทีและผู้ใช้ไอที 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลคอมพิวเตอร์ 
ความเป็นส่วนตัว  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายกรณีตัวอย่าง 
   
4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

System Analysis and Design   
3(2-2-5) 

  หลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบงานเดิม 
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบการน าข้อมูลและออก การออกแบบฐานข้อมูล การท าเอกสารระบบงาน 
การทดสอบระบบและการน าไปใช้ การบ ารุงรักษา การประเมินผลการท างานของระบบ กรณีศึกษาระบบงาน
ในองค์กร การฝึกวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล 

Visual Programming 
3(2-2-5) 

                    หลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวน ลักษณะเฉพาะของการเขียนโปรแกรมแบบอี
เวนต์-ดริฟเวนต์ คอมโพเนนต์และคุณสมบัติ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชนิดของตัวแปร 
โครงสร้างการควบคุม การจัดการความผิดปกติ การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติ
เขียนโปรแกรมภาษาเชิงวิชวล  
 
4123306  การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ  

Web-based Information System Development  
3(2-2-5) 

                    การจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบระบบสารสนเทศบนเว็บ การสร้างฐานข้อมูลใน
เซิร์ฟเวอร์จ าลอง ภาษาสคริปท์ที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ การเขียนภาษาสคริปท์ในการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล การเขียนสคริปท์และเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
4123715 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

Multimedia Technology and Animation 
3(2-2-5) 

  แนวคิดเบื้องต้นของงานสร้างสื่อประสมในการประยุกต์การใช้ในด้านการออกแบบสื่องาน
กราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการสร้างภาพสามมิติในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ รวมไปถึงกระบวนการ
ในการผลิตสื่อประสมและการแสดงผลของสื่อประสมในทางสื่อการศึกษา เทคโนโลยีสื่อประสม และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 
   
4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development     
3(2-2-5) 

                    สถาปัตยกรรม คุณลักษณะ ข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การติดตั้งเครื่องมือส าหรับการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ การจัดการกับเหตุการณ์จากผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
   
4124704 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Current Topics in Information Technology 
3(2-2-5) 

                    การศึกษาและค้นคว้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
 
4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ 

Principles of E-Commerce and Online Marketing 
3(2-2-5) 

                    แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงินออนไลน์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การศึกษาและฝึกการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือภาษาการเขียนโปรแกรม 

   
5721105 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการส านักงานอัตโนมัติ                

Office Automation System      
3(2-2-5) 

                   ลักษณะของระบบส านักงานอัตโนมัติ โครงสร้างของส านักงานและส านักงานอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบส านักงานอัตโนมัติ การพิจารณาตัดสินใจน าระบบส านักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ การจัด
สิ่งแวดล้อมในส านักงานอัตโนมัติ และผลกระทบในการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ใช้ในระบบส านักงาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5722104 การบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์ 

Microcomputer Maintenance   
3(2-2-5) 

                    โครงสร้างทางกายภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบบัส ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณ
นาฬิกา การอินเตอร์เฟช หน่วยความจ าป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล ส่วนต่างๆ ที่ประกอบเป็นเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม  ปฏิบัติการประกอบ ตรวจสอบ และซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ตาม
อาการโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
   
5722105 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก  

Application of Computer Graphics 
3(2-2-5) 

                    พ้ืนฐานงานทางด้านกราฟิกส์  หลักการออกแบบภาพกราฟิก หลักการใช้สีอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก  การประมวลผลภาพในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  ระบบสีในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
พ้ืนที่ในการจัดเก็บภาพกราฟิก  รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก  ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านกราฟิกแบบ 2 
มิติ หรือ แบบ 3 มิติ 
   
5723103 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

Computer Drawing and Design by Computer 
3(2-2-5) 

                    หลักการและวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการ
เขียนแบบ 3 มิติและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
5723404 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข  

Digital Signal Processing 
3(2-2-5) 

                    สัญญาณและระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา ผลการแปลง z และการแปลงกลับ ทฤษฎีบท    
สังวัตนาการ สมการเชิงผลต่าง การประวิงกลุ่ม การประยุกต์ใช้การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุตและขั้นตอนวิธีอย่าง
เร็วส าหรับการแปลงฟูเรียร์แบบวิยุค ผลตอบสนองต่อ อิมพัลส์แบบจ ากัดและแบบไม่จ าากัด วงจรกรองตาม
ขวาง วงจรกรองแลตทิช ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง เดซิเมชัน การประมาณค่า
ในช่วง วงจรกรองหลายเฟส การเคลือบแฝง ผลของความยาวของค าา ผลของสัญญาณรบกวนจากการปัดเศษ
ในวงจรกรองเชิงเลข ผลของค่าผิดพลาดจากากรควอนไทซ ์

   
5723305 การสื่อสารดาวเทียม 

Sattellite Communcations 
3(2-2-5) 

                    ความถี่ที่ใช้ในการสื่อสารดาวเทียม หลักการสื่อสารดาวเทียม วงโคจรของดาวเทียม เทคนิค
การใช้ดาวเทียมร่วมกัน สถานีภาคพ้ืนดิน โครงข่ายสื่อสารของดาวเทียมและชนิดของดาวเทียม ระบบสาย
ดาวเทียมและการหาต าแหน่งจากจุดใดๆ บนโลก การค านวณขนาด ความเข้ม การลดทอนสัญญาณใน
ระบบสื่อสารดาวเทียม ฝึกปฏิบัติติดตั้งจานดาวเทียมแบบหัวเดียว แบบหลายหัว และการประยุกต์ใช้งานรีซีฟ
เวอร์ในบ้านพักรวมไปถึงระบบโรงแรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5724201 การพัฒนาเว็บขั้นสูง 

Advanced Web Development    
3(2-2-5) 

                    โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ Framework รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ MVC  แนวคิด
และหลักการทฤษฏีของภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วย Framework  ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Framework 
 
5724303 เครือข่ายสื่อประสม 

Multimedia Network 
3(2-2-5) 

                    หลักการของการรับส่งเสียงแบบแพ็กเก็ตคุณภาพการบริการเสียงบนเครือข่ายไอพีแหล่งของ
เวลาหน่วง ค่าเวลาหน่วง เวลาหน่วงระหว่างแพ็กเก็ตการสูญหายของแพ็กเก็ต ผลกระทบของเวลาหน่วงและ
การ     สูญหายของแพ็กเก็ต โอเวอร์เฮดของเสียงบนเครือข่ายข้อมูล สมรรถนะและการเปรียบเทียบการ
เข้ารหัสและถอดรหัสของเสียง แบบจ าลองของมอสและ อีโมเดล แนะน าการสื่อสารด้วยวิดีโอ การแบ่งแยกสี
รูปแบบของวิดีโอ พฤติกรรมของแหล่งวิดีโอ การจับภาพวิดีโอ ตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อวิดีโอ โพรโทคอล SIP การ
ไหลของสัญญาณและองค์ประกอบของ SIP การระบุสัญญาณของ SIP 
 
5724401 
 

วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น    
Introduction to Robotics 

3(2-2-5) 

                   องค์ประกอบของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ รูปแบบของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ แบบตรง
และแบบผกผัน  การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุ่นยนต์  การเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  
ปฏิบัติการเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุ่นยนต์ 
   
4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 

English for Computer  
3(2-2-5)       

                    ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การอ่านจับใจความ
บทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จากงานวิชาการ วารสาร นิตยสาร ต ารา คู่มือ หรือ
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการฝึกทักษะการโต้ตอบที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
   
5724101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานและการน าเสนอ 

English for Work and Pesentation 
3(2-2-5)       

                    ค าศัพท์  ส านวนและรูปประโยคที่ใช้ในการสมัครงาน  ฝึกปฏิบัติการสรุปใจความส าคัญ
เกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน  การเขียนจดหมายสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัว การกรอกใบสมัครงาน  
การสัมภาษณ์งาน ค าศัพท์ ส านวนและรูปประโยคที่ใช้ในการน าเสนอ  ฝึกปฏิบัติการพูด น าเสนอข้อมูลจาก
ภาพ  กราฟ  แผนภูมิ  การน าเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพ์  การตอบข้อซักถาม  การอธิบายขยายความ 
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5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5724503 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

Preparation of Training Experience in Computer  Technology 
1(90) 

                    จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้รับทราบลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 
5724504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

Field Experience in Computer  Technology 
5(450) 

                    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในองค์การ หรือหน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ 
 
5724505 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education    
6(540) 

                    ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน 
และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่ เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม มีการร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
การปรับปรุงหลักสูตรจากเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องจากรายวิชาแกน

ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ส่วนใหญ่เป็นรายวิชาทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นพื้นฐานของรายวิชาเอกทางด้านคอมพิวเตอร์  และจากการส ารวจข้อมูลจากบัณฑิต
ที่จบจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พบปัญหานักศึกษาท างานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน เนื่องจากเทคโนโลยีบัณฑิตเป็นคุณวุฒิที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักในตลาดแรงงาน  

อีกทั้งทางหลักสูตรมีความร่วมมือกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอาจารย์ทั้งสามหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจากการประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ ถ้าเป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตรมากกว่า  1 หลักสูตรจะใช้รหัส
วิชา 412 แต่ถ้าเป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพียงหลักสูตรเดียวจะใช้รหัส 572 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส าหรับนักศึกษาหากต้องการย้าย
สาขาวิชาฯ 

นอกจากนี้จากการประเมินตนเองของหลักสูตรในหลายปีที่ผ่านมานั้น พบว่า มีประเด็นต่างๆ ที่ควรน าพิจารณาในการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้ องการ
ของตลาดแรงงาน เช่น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน การเพ่ิมรายวิชาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า  

จากนั้นทางหลักสูตรได้ทบทวน ปรับปรุงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เพ่ิมรายวิชาใหม่ที่พิจารณาจากความ
ต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งในทุกรายวิชา หลักสูตรได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย 
นอกจากนี้เพ่ือช่วยการปรับตัวของนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา ทางหลักสูตรยังได้วางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึ กษาแรกเข้า ซึ่งจะส่งผลต่อ
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาต่อไป 
 
 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

ปรับปรุง จากหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
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หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Computer  
                  Technology 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : เทคโนโลยีบัณฑติ(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์ 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : ทล.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Technology(ComputerTechnology) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Tech. (Computer Technology) 
 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer 
Technology 
 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรบณัฑติ(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Science(ComputerTechnology) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Sc. (Computer Technology) 
 

คอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุ่ งพั ฒ น าอ งค์ ค วาม รู้ ด้ าน ค อม พิ ว เต อ ร์  ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

ปรัชญาของหลักสูตร 
      มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปญัหา โดยพึ่งพา
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮารด์แวร์ และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ปรับปรุง เพื่อให้คุณลักษณะ
บัณฑิตมีความชัดเจนมาก
ขึ้น โดยเน้นผลิตบัณฑติทีม่ี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้านฮาร์ดแวร์ และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
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หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
3. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถน าความรู้

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ วิเคราะห์ปัญหา และ
วางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง
ต่อเนื่อง 

6. มีความสามารถในการการสื่อสารได้อย่างดีและสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยได้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคณุสมบัตดิังตอ่ไปน้ี  

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ขยันหมั่นเพียร มีความส านึกในจรรยาวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีและสังคม  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถศึกษาระดับที่สูงขึ้น และ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมดว้ย ตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่
ชุมชนได้  

4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นใน
การศึกษาหาความรู้และน ากลับไปใช้พัฒนาชุมชน 

 
 
ปรับปรุง เพื่อให้มีความรู้ใน
สาขาวิชาและสามารถ
น าไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองและท้องถิ่น ควบคู่ไป
กับการเป็นคนดี มีจริยธรรม  
 

หลักสูตร 
มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    132 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกนด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
 18 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาชีพบังคับ  36 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    129 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  12 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอกบังคับ  45 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเอกเลือก จ านวน  24 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร

วิทยาศาสตร ์
 6 หน่วยกิต 

 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
- ปรับวิชาแกนให้เป็นวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
- เพิ่มจ านวนวิชาเอกบังคับ
ให้มากข้ึน  ลดวิชาเลือกให้
น้อยลง เพื่อป้องกันการไม่
เลือกเรยีนในรายวิชาที่
ส าคัญของสาขา 
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หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5701101  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
             English for Industrial Technology 
       ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรมฝกึการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝน
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน  การฟัง การพูด และสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม  ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม 

4122801  ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์                             3(2-2-5) 
              English for Computer 
             ความรู้พื้ น ฐานทางภาษาอั งกฤษ  ค าศัพท์ เฉพาะทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ การอ่านจับใจความบทความภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์จากงานวิชาการ วารสาร นิตยสาร ต ารา คู่มือ หรือแหล่งข้อมูล
ต่างๆ รวมทั้งการฝึกทักษะการโต้ตอบที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
กับหลักสตูรที่อยู่ในกลุม่วิชา
คอมพิวเตอร ์
- เพิ่มเนื้อหาการอ่านเนื้อหา
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5701201   งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      3(2-2-5) 
   Handicraft for Industrial Technology 

               ศึกษาหลักการ ความส าคัญของงานช่างอุตสาหกรรม กฏ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ และวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในงานช่างอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี
และปลอดภัย ฝึกปฏิบตัิงานด้านฝมีือช่างเบื้องต้น เรียนรูเ้ครื่องมือในงานช่าง
อุตสาหกรรมเช่น งานเครื่องจักรกลการผลติ งานโลหะ งานไม้ งานเช่ือม หรือ
งานไฟฟ้า 

 ตัดรายวิชาโดยน าเนื้อหา
บางส่วนไปสอนในรายวิชา 
5722104 การบ ารุงรักษา
ไมโครคอมพิ วเตอร์  โดย
เลื อ ก เฉ พ า ะ ง า น ช่ า งที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

5701301  การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม                 3(2-2-5) 
  Drawing for Industrial Technology 

              ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้
ขนาด มาตรฐานตัวอักษร  
             ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3มิติ การ
เขียนภาพเสมือน (Perspective) การเขียนภาพตัด(Selection Drawing) กรณี
ตัวอย่าง การเขียนแบบงานไฟฟ้า การอ่านแบบงานระบบ การเขียนแบบ
เครื่องกล หรือการเขียนแบบก่อสร้าง ศึกษาและใช้ค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการเขียนแบบเบื้องต้น 
 

 ตัดรายวิชาโดยน าเนื้อหาไป
รวมกับรายวิชา 5723103 
การเขียนแบบและออกแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5701401    การออกแบบในงานอุตสาหกรรม                         3(2-2-5) 

    Designing in Industrial Work 
ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบในงานอุตสาหกรรมตามระบบ

มาตรฐานสากล วิธีคิดสร้างสรรค์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการพัฒนา
แนวคิดในการออกแบบในสถานการณ์จริง ฝึกวิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบในงานอุตสาหกรรม และการ
น าเสนอผลงานโดยเน้นความงามและประโยชน์ใช้สอย 

ตัดรายวิชา - ปรับเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
 

5701501    โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         3(2-2-5) 
     Software Application for Industrial Technology 

   ศึกษาพื้นฐานการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปกับการท างาน 
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูด้านงานส านักงานหรือโปรแกรมส าเร็จรปูเฉพาะ
ทางในงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

5721105   โปรแกรมประยุกตด์้านการจัดการส านักงานอัตโนมัติ     3(2-2-5) 
             Office Automation System 
            ลักษณะของระบบส านักงานอัตโนมัติ โครงสร้างของส านักงานและ
ส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบส านักงานอัตโนมัติ การพิจารณา
ตัดสินใจน าระบบส านักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ การจัดสิ่งแวดล้อมในส านักงาน
อัตโนมัติ และผลกระทบในการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท่ีใช้ในระบบส านักงาน 

- ป รั บ ร หั ส วิ ช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน
หลักสูตรใหม่ ที่จัดให้มีกลุ่ม
วิชาทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา 
- ย้ายไปเป็นวิชาเอกเลือก 
- ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยโดย
เพิ่มการใช้เทคโนโลยีกลุ่ม
เมฆ มาช่วยในการจัดการ
งานส านักงาน 

5701202   ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม              3(2-2-5) 
Safety inIndustrial Work 

               ศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการท างาน
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย ความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เช่น สภาพแวดล้อม การวางผังโรงงาน
ที่ปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการใช้ปั๊ม
โลหะ การป้องกันอัคคีภัย กฏหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีท างาน 

ตัดรายวิชา - ปรับเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
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 4121404     หลักสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์                              3(2-2-5) 

               Principles of Statistics for Computer 
     ความรู้พื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การ
กระจายของข้อมูล ต าแหน่งของข้อมูล ความเบ้และความโด่ง) ความน่าจะเป็น 
ตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางสถิติ 

- ปรับเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
5721101    คณิตศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์             3(3-0-6) 

   Mathematics for Computer Technology 
คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง กราฟ ทฤษฎี เซตและต้นไม้  ฟังก์ ชัน และ
ความสัมพันธ์พรอบพอร์ซิชันแนลและพรีดิกชันแคลคูลัส พีชคณิตบูลีนควอนติ
ไฟเออร์ อุปนัยและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ 

4121403  คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์                             3(2-2-5)                                 
             Mathematics for Computers 
   พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล ระบบเลขฐาน   เซต 
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมตริกซ์ การหาดีเทอร์มิแนนต์ สมการเชิงเส้น ทฤษฎี
กราฟและต้นไม้เบื้องต้น ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ 
 

- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
กับหลักสตูรที่อยู่ในกลุม่วิชา
คอมพิวเตอร ์
- ปรับเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
- ย้ายไปเป็นวิชาแกน 

5721102     ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                       3(2-2-5) 
      Physics for Computer Technology 

                  ศึกษาหลักการท างานการให้ความหมายของค าต่าง ๆ ในทาง
ฟิสิกส์ โดยเฉพาะด้านไฟฟ้ารู้จักวิธีต่อและบัดกรีส่วนประกอบ รู้แบบวงจรไฟฟ้า
รู้จักเครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวกับวิธีใช้ วิธีแก้ข้อไขขัดข้องตลอดจนการเก็บรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านศึกษารายละเอียดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด
ค านวณและการปฏิบัติการทดลองด้านไฟฟ้า ปฏิบัติบัดกรีส่วนประกอบ
วงจรไฟฟ้าการใช้เครื่องมือท่ีใช้ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

5721102   ฟิสิกส์ส าหรบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                    3(2-2-5) 
               Physics for Computer Technology 

ศึกษาทฤษฎีทางฟิสิกส์ หน่วยการวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด
และการทดลอง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ กฎของโอห์ม ก าลังไฟฟ้า 
พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแส วงจรแบ่ง
แรงดันไฟฟ้า โดยใช้กฏของโอห์ม ปฎิบัติทางฟิสิกส์เกี่ยวกับ กฎของโอห์ม 
วงจรความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแส วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  

- ย้ายไปเป็นวิชาแกน 
- ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยโดย
เลือกเนื้อหาท่ีจ าเป็นต้องใช้
ส าหรับการเรียนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
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5721601 ดิจิตอลเบื้องต้น                           3(2-2-5) 
             Introduction to Digital  
             ศึกษาระบบตัวเลขฐาน และการเปลี่ยนแปลงฐาน เลขรหัสต่างๆ การ
ออกแบบวงจรคอมบิเนช่ันลอจิกเกจ การออกแบบวงจรลอจิกทฤษฎีเดอมอร์
แกนลอจิกเกจ ผังคาร์นอร์  ด้วยวงจรรวมทีทีแอล ซีมอส  และการประยุกต์ใช้
งาน  ปฏิบัติทดลองการท างานของวงจรภายในอุปกรณ์ลอจิกเกจต่างๆหลักการ
เชื่อมต่อกันระหว่างลอจิกเกจ 

5721401 ดิจิตอลเบื้องต้น                                    3(2-2-5) 
             Introduction to Digital  
             ระบบตัวเลขฐาน และการเปลี่ยนแปลงฐาน เลขรหัสต่างๆ 
คุณสมบัติของดิจิตอลไอซีและการเชื่อมต่อลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก 
ทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกจ ผังคาร์นอร์  การออกแบบวงจรคอมบิเนช่ัน
ลอจิกเกต วงจรรวมทีทีแอล ซีมอส  ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้งาน      ปฏิบัติทดลองการท างานของวงจรด้วยลอจิกเกจ
ต่างๆ  

- ปรับรหัสวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน
หลักสตูรใหม่ ท่ีจดัใหม้ีกลุม่
วิชาทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา 
- ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย 

5722201      การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์               3(2-2-5) 
                  Computer Programming 

โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาตามขั้นตอนวิธีด้วยภาษาระดับสูง 

4121601  พื้นฐานซอฟต์แวร์                                             3(2-2-5) 
             Software Fundamentals  
   การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
แบบชนิดข้อมูล การประกาศตัวแปร การรับข้อมูล การแสดงผล นิพจน์ 
โครงสร้างควบคุมแบบต่างๆ ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ า อาร์เรย์ พอยท์เตอร์ การ
ทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม และการฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม 
 

- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
กับหลักสตูรที่อยู่ในกลุม่วิชา
คอมพิวเตอร ์
- ป รับ ค าอธิ บ าย เพื่ อ ให้
ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา
และทันสมัย 

5722101     ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นและการน าเสนอ              3(3-0-6) 
               English for the Retrieval and Presentation 

ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูดการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การให้ข้อมูลและค าแนะน า การสนทนาการแสดงความรู้สึก การ
สืบค้นบทความ  งานวิจัย  โดยใช้ ข้อมูลสนเทศผ่านระบบสารนิเทศ รูปแบบต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถน าเสนองานได้อย่างถูกต้อง 

5724101  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานและการน าเสนอ              3(2-2-5) 
           English for Work and Presentation 
           ค าศัพท์   ส านวน  และรูปประโยคที่ ใช้ในการสมัครงาน  ฝึก
ปฏิบัติการสรุป         ใจความส าคัญเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน  การเขียน
จดหมายสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัว     การกรอกใบสมัครงาน  การ
สัมภาษณ์งาน ค าศัพท์  ส านวน  และรูปประโยคที่ใช้ในการน าเสนอ  ฝึก
ปฏิบัติการพูด     น าเสนอข้อมูลจากภาพ  กราฟ  แผนภูมิ  การน าเสนอในรูป
สื่อสิ่งพิมพ์  เช่น  ประกาศ  แผ่นพับ  การจัดป้ายนิทรรศการ  การตอบข้อ
ซักถาม  การอธิบายขยายความ 

- ปรับช่ือวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา 
- เพิ่มการฝึกฝนการเตรียม
ตัวส าหรับการท างานและ
การน าเสนองาน 
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5722402  โครงสร้างคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
              Computer Organization and Architecture 
              หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ หลัก
วิธีออกแบบ สถาปัตยกรรมซีพียู ชุดค าสั่ง การออกแบบเอแอลยู ล าดับช้ันของ
หน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน หน่วยความจ าแคช สถาปัตยกรรมอินพุต
เอาต์พุต การขัดจังหวะ และดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน โปรเซสเซอร์
แบบไปป์ไลน์มัลติโปรเซสเซอร์ปฏิบัติเขียนโปรแกรมเพื่อศึกษาการท างานของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

5722403  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ           3(2-2-5) 
              Computer Architecture and Operating System 
             หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลกลาง ชุดค าสั่ง เอแอลยู หน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความจ าเสมือน หน่วยความจ าแคช สถาปัตยกรรมอินพุตเอาต์พุต การ
ขัดจังหวะ และดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน แกนประมวลผลแบบหลาย
แกน มัลติโปรเซสเซอร์ หน้าที่การประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ 
 
 

- ปรับ เนื้ อหาให้ ทั นสมั ย 
เพิ่ ม เนื้ อหาเกี่ ยวกับแกน
ประมวลผลแบบหลายแกน
และการประมวลผลแบบ
ขนาน 

5722301    ระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์               3(2-2-5) 
                  Networking System  inComputer Technology 
                ศึกษาโครงสร้างข้อมูล บิต ไบต์ เวิร์ด การแทนรหัส การสื่อสารด้วย
รหัส การแก้ไขข้อผิดพลาดจากรหัสที่ส่งมาในระบบสื่อสาร มาตรฐานของการ
สื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินทราเน็ต 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ปฏิบัติการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับงานด้านต่างๆ ได้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ 

5722304  การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์             3(2-2-5) 
              Computer Network Design and Management 
             ศึกษาออกแบบระบบเครือข่าย คิดค่าใช้จ่าย รูปแบบและแนวทาง
ในการจัดการระบบเครือข่าย การตรวจสอบ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์
หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไขป้องกัน หลักการพื้นฐานการจัดการ
งานของระบบปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อเตรียมเครื่องแม่ข่าย 
ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการในเครื่องแม่ข่ายเพื่อเตรียมแม่ข่ายศูนย์กลาง
ข้อมูล โปรแกรมอ านวยความสะดวกการใช้งานระบบที่ส าคัญ การส ารองและ
การกู้คืนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของ ระบบและเครือข่าย การ
วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติการทดลองตั้ง
ค่า SNMP บนอุปกรณ์เครือข่าย 
 
 
 

- เพิ่มเนื้อหาการออกแบบ 
การติดตั้งและการจัดการ
ระบบเครือข่าย รวมถึงการ
ค านวณ ค่ าใช้จ่ ายในการ
ติดตั้งระบบเครือข่าย  
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5722401   ไมโครคอนโทรลเลอร์               3(2-2-5) 
              Microcontroller 
              ศึกษาทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ ปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ คอมพิวเตอร์ รหัสค าสั่งของไมโครโปรเซสเซอร์ 
ภาษาแอสแซมบลี  วิธีอ้ างถึงต าแหน่ ง หน่วยความจ าอินพุท -เอ้าท์พุท 
อินเทอร์เฟสปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ เช่น โปรแกรมภาษาแอส
แซมบลี หรือโปรแกรมภาษาระดับสูงอื่นๆที่ใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ 

5722401  ไมโครคอนโทรลเลอร์                                   3(2-2-5) 
              Microcontroller 
             ทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ ศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
รหัสค าสั่งของไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี วิธีอ้างถึง
ต าแหน่ง หน่วยความจ าอินพุท-เอ้าท์พุท อินเทอร์เฟส การเชื่อมต่อระหว่าง 
ไม โครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ ภายนอกต่ างๆ  ปฏิ บั ติการเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมและทันสมัยเพื่อ
การการเช่ือมต่อระหว่าง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อุปกรณ์ภายนอกต่างๆ 

5722701    ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม                        3(2-2-5) 
               Communication Systems and Telecommunication  

ศึกษาการสื่อสารแบบต่างๆ การจัดระบบสื่อสารในประเทศไทย 
การรับ ส่งสัญญาณแบบต่างๆ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  การเดินสาย และติดตั้ง
โทรศัพท์ภายใน ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ปฏิบัติการติดตั้งโทรศัพท์ภายใน 
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องรับโทรศัพท์ และซ่อมระบบอินเตอร์คอม 

ตัดรายวิชา - ไม่ถูกเลือกเรียน 

5723901   สัมมนาปัญหาพิเศษดา้นเทคโนโลย ี                        3(0-6-3) 
    Special problem seminar in Technology 

              นักศึกษาต้องสัมมนาในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและต้องส่งรายงานการสัมมนา
นั้น 

5723503 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 
            Project Seminar in Computer Technology 
            การศึกษาค้นคว้าประเด็นทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ การ
วิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างกรณีศึกษา 

- ปรับรหัสวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน
หลักสตูรใหม่ ท่ีจดัใหม้ีกลุม่
วิชาทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา 
- ปรับชื่อวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
เพื่อรองรับการท าโครงงาน
ของนักศึกษา 
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5723902     วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 1                         3(2-2-5) 

      Research and Development in Technology 1 
                 ศึกษาและน าเสนอ หัวข้อโครงงานทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาโครงงานโดยจะต้องมีการส่งโครงร่างงานวิจัยต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ คณะกรรมการ 

ตัดรายวิชา ตัดรายวิชาเนื่องจากได้น า
เนื้อหาบางส่วนไปสอนใน
รายวิชา 5723503  สัมมนา
โครงงานด้ าน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
 

5723903     วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 2                         3(2-2-5) 
     Research and Development in Technology 2 

                ทดลองและพัฒนาโครงงานที่น าเสนอ โดยจะต้องมีการส่งรูปเล่ม
วิจัย และชิ้นงานเมื่อจบภาคการศึกษา 

5724502  โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 
              Special Project in Computer Technology 
             ปัญหาเฉพาะเรื่อง จัดท าโครงการศึกษาปัญหา หรือพัฒนาต่อยอด
หัวข้อท่ีสนใจ วิเคราะห์และออกแบบระบบ เขียนโปรแกรมหรือเลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้
ควบคุม 

- ปรับรหัสวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน
หลักสตูรใหม่ ท่ีจดัใหม้ีกลุม่
วิชาทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา 
- ปรับชื่อวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
- ปรับวิชาให้สอดคล้องกับ
การท าโครงงานพิเศษ 
 

 5721103    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                             3(2-2-5) 
    Introduction to Computer Technology 
               หลักการพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ฝึกปฏิบัติลงระบบปฏิบัติการ การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง การตั้งค่าพื้นฐานบน
ระบบปฏิบัติการ 
 
 
 
 

- เพิ่ ม ร า ย วิ ช า เพื่ อ ใ ห้
นักศึกษามองภาพรวมการ
เรียนในหลักสูตรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนขึ้น 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาเอกเลือก 
5722103  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์     3(2-2-5) 
                Electric Circuit Analysis for Computer Technology 
 นิยามและกฎพื้นฐานของอุปกรณ์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การ
วิเคราะห์แบบโหนดและเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน ตัวเก็บประจุ ตัว
เหนี่ยวน า ปฏิบัติใช้เครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าได้ถูกตอ้ง 
 
 

ตัดรายวิชา - ไม่ถูกเลือกเรียน 

5723101   กฎหมายและจริยธรรมส าหรับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
   Laws and Ethics for Computer Technology 
              ศึกษาความรู้ด้านระเบียบ และกฏหมายด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดง
ถึงความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบของเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ 

4123801   จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
   Ethical and Regulation Issues in Computer Profession 
              จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมส าหรับผูเ้ช่ืยวชาญ
ด้านไอทีและผู้ใช้ไอที อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความ
รับผิดชอบและความเสีย่งในการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ความเป็นส่วนตัว  
เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น  ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และ
อภิปรายกรณตีัวอย่าง 
 

- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
กับหลักสตูรที่อยู่ในกลุม่วิชา
คอมพิวเตอร ์
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
และทันสมัย 

5723102     เทคโนโลยีเครื่องใช้และโปรแกรมส าเร็จรูปส านักงาน    3(2-2-5)  
                 Office Machines and Application Technology  
 ศึกษาการท างานของเครื่องถ่ายเอกสารแบบต่างๆ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติการบ ารุงรักษาและการ
แก้ไขเมื่อเกดิขัดข้องในกรณีตัวอยา่ง ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในส านกังานเช่น
โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการค านวณ 
 
 

ตัดรายวิชา เนื้อหาคล้ายกับโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
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 5723303 เครือข่ายไร้สาย                                               3(2-2-5) 

             Wireless Network  
             ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารแบบไร้สายสมยัใหม่ หลักมลู
การออกแบบ เทคนิคการเข้าถึงหลายทางส าหรับการสื่อสารแบบไรส้าย ระบบ
เครือข่ายไรส้าย มาตรฐานการสื่อสารแบบไรส้าย ระบบ เครือข่ายเฉพาะที่
แบบไร้ สาย วายฟายและระบบเครือข่ายแบบไร้สายบนมาตรฐาน IEEE 
802.11 
 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ทางด้านเครือข่าย 

 5723304  การเขียนโปรแกรมเครอืข่าย                                   3(2-2-5) 
            Computer Network Programming 
             การสื่อสารระหว่างกระบวนการบนเครื่องเดียวกันและระหว่าง
หลายเครื่อง การประสานเวลาระหว่าง กระบวนการ ซ็อกเก็ตของ ทีซีพี และ 
ยูดีพี สถาปัตยกรรมแบบลูกข่าย-ตัวบริการ การโปรแกรมบน อินเทอร์เนต็ 
การเรยีกใช้กระบวนงานจากระยะไกล 
 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ทางด้านเครือข่าย 

5722202     การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย                        3(2-2-5) 
                 Modern Computer Programming 
             ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล ศึกษาแนวคิดและหลักการ
การเขียนโปรแกรมที่ทันสมัยเช่น การเขียนโปรแกรมเพื่อให้บริการ หรือ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย 
(Web Service) ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาที่ทันสมัย หรือเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันเพื่อประยุกต์ใช้ตามกรณีตัวอย่าง เช่น งานอุตสาหกรรม งานบัญชี หรือ
งานธุรกิจอ่ืนๆ 

5724201     การพัฒนาเว็บข้ันสงู                                        3(2-2-5) 
                Advanced Web Development 
               โครงสร้ างและสถาปั ต ยกรรมของ Framework รูป แบ บ
สถาปัตยกรรมแบบ MVC  แนวคิดและหลักการทฤษฏีของภาษาคอมพิวเตอร์
ที่สนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วย Framework  ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมโดยใช้ Framework 

- ปรับช่ือวิชาให้ทันสมัยมาก
ขึ้น 
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
และทันสมัย โดยการเพิ่ม
เรื่องการใช้ FrameworK 
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5723201     การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                        3(2-2-5) 
                  The Development of Database System 
                ศึกษาลักษณะเฉพาะของระบบฐานข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูล หลักการของระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล เอนทิตี และ
ความสัมพันธ์ การปรับบรรทัดฐานของข้อมูล ปฏิบัติการประยุกต์ใช้ภาษา SQL 
ส าหรับจัดการฐานข้อมูล  การโปรแกรมในระบบจัดการฐานข้อมูล 

4122201  ระบบฐานข้อมูล                                                3(2-2-5) 
             Database System 
             ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างแบบจ าลองด้วยแผนผังอีอาร์ การแปลง
แผนผังอีอาร์เป็นตารางข้อมูล การท ารูปแบบบรรทัดฐาน การท าพจนานุกรม
ข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง และศึกษาตัวอย่างระบบสารสนเทศ 

- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
กับหลักสตูรที่อยู่ในกลุม่วิชา
คอมพิวเตอร ์
- เพิ่ ม ค าอ ธิ บ าย เพื่ อ ให้
ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา 
-ปรับเป็นวิชาเอกบังคับ 

5723202    การวิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร ์             3(2-2-5) 
                Analysis and Design of Software Systems 
                สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์จากมุมมองด้านโครงสร้างและพฤติกรรม
การท างานของระบบกรณีศึกษาการใช้เทคนิคในการพัฒนาสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แม่แบบสถาปัตยกรรม (Architectural 
Pattern) และแม่แบบส าหรับการออกแบบ (Design Pattern) ในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

4123301  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                             3(2-2-5) 
             System Analysis and Design 
     หลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์
รายละเอียดระบบงานเดิม การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความ
ต้องการ การออกแบบการน าข้อมูลและออก การออกแบบฐานข้อมูล การท า
เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบและการน าไปใช้ การบ ารุงรักษา การ
ประเมินผลการท างานของระบบ กรณีศึกษาระบบงานในองค์กร การฝึก
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
กับหลักสตูรที่อยู่ในกลุม่วิชา
คอมพิวเตอร ์
- เพิ่ ม ค าอ ธิ บ าย เพื่ อ ให้
ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา
และเน้นการใช้กรณีศึกษาใน
การสอน 

5723203     เทคโนโลยีพานิชย์อเิล็กทรอนิกส์                            3(2-2-5) 
                 Electronic Commerce Technology 
               เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางใน
อนาคต เทคโนโลยีฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างเว็บและฐานข้อมูล ประเด็น
ด้านความมั่นคง ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกรองทางธุรกิจ การจัดการ
ความเช่ือถือ ความเป็นส่วนตัว ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เทคโนโลยีด้านพาพิชญ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 

4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์     3(2-2-5) 
                Principles of E-Commerce and Online Marketing 
              แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐาน
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงิน
ออนไลน์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
ที่ เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทย การศึกษาและฝึกการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปหรือภาษาการเขียนโปรแกรม 

- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
กับหลักสตูรที่อยู่ในกลุม่วิชา
คอมพิวเตอร ์
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
และทันสมัย 
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5722302     การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์            3(2-2-5) 
                 Data communications and computer networks 
 ศึกษาทฤษฎีเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด การ
ส่งข้อมูลการควบคุมในระดับ เช่ือมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกลภาพรวมของเครือข่ายระดับท้องถิ่น (แลน) 
ระดับเมือง (แมน) ระดับสากล (แวน)สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล
ปฏิบัติการท าเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิดการส่งข้อมูล
การควบคุมในระดับเช่ือมโยงข้อมูลเทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระยะใกล้และระยะไกลภาพรวมของเครือข่ายระดับท้องถิ่น (แลน) ระดับเมือง 
(แมน) ระดับสากล (แวน)สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล 
 
 

4123602   เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล                                  3(2-2-5)                 
              Data Communication Technology  
              การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ สื่อใน การ
ส่งผ่าน ข้อมูล การเข้ารหัส ข้อมูลการควบคุมการรับส่งข้อมูลและการควบคุม
ข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูลและการผสมสัญญาณการควบคุม
การแออัดของข้อมูล รูปแบบและระบบเครือข่ายท้องถิ่น 
 

- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
กับหลักสตูรที่อยู่ในกลุม่วิชา
คอมพิวเตอร ์
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
และทันสมัย 
- ปรับเป็นวิชาเอกบังคับ 

5723301     ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                        3(2-2-5) 
                 Advanced Computer Network 
 ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมขอบข่ายงานเจ็ดช้ัน เปรียบเทียบกับ
โปรโตคอล TCP/IP การอ้างแอดเดรสแบบIPการท าซับเนต การค้นหาเส้นทาง 
(routing)แบบต่างๆ การใช้อุปกรณ์เครือข่ายประเภท สวิทช่ิง ในหลายๆระดับ 
เช่น ระดับเช่ือมข้อมูล ระดับเครือข่าย เป็นต้น การเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายแบบ
วงกว้าง เช่น Frame Relay ISDNเป็นต้น  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมจ าลองเน้น
โปรโตคอล HDLCออกแบบเครือข่ายระดับ campus 
 
 
 
 

ตัดรายวิชา เนื้อหาคล้ายกับรายวิชาการ
ออกแบบและจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
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5723302  การประยุกต์ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์            3(2-2-5) 
             Computer NetworkApplication 
              ศึกษาหลักการโพรโทคอลหาเส้นทางปฏิบัตกิารตัง้ค่าการควบคมุการ
เข้าถึง (เอซีแอล) การออกแบบและการตั้งค่าระบบแลนเสมือนระบบสวิตช่ิงการ
ออกแบบระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง 

5722303   หลักการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
               Principles of Computer Network 
               ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรม
เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้ , เว็บและ 
HTTP, FTP, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ SMTP, ระบบโดเมนเนม โปรแกรม
ประยุกต์แบบเพียร์ทูเพียร์ โปรโตคอลช้ันทรานสปอร์ต , UDP และ TCP 
โปรโตคอลช้ันเครือข่าย, IP, หมายเลข IP, การรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล เช่น การใช้โปรแกรมจ าลองการท างานของโปรโตคอล 

- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
และทันสมัย 
- ปรับเป็นวิชาเอกบังคับ 

5724301     ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์                       3(2-2-5) 
    Computer Security 

                ศึกษาการท างานเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์ การประเมินความเสี่ยง การสร้างรหัสลับ ปฏิบัติการออกแบบ
ความมั่นคงในระบบตลอดจนฝึกใช้ หรือพัฒนาโปรแกรมด้านความมั่นคงของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

5724302   ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ                     3(2-2-5) 
                Information Security 
                กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นที่ต้องค านึงถึงเพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ชนิดและแหล่งที่มาของภัยคุกคามของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการจัดการเรื่องความมั่ นคง ภัยที่ เกิดกับ
คอมพิวเตอร์ มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย ความหมายของ
วิทยาการเข้ารหัสลับ การประยุกต์ใช้วิทยาการเข้ารหัสลับในปัจจุบัน ระบบ
รหัสลับ การวิเคราะห์การเข้ารหัสลับและการโจมตีแบบ ตะลุย วิทยาการ
เข้ารหัสลับแบบดั้งเดิม วิทยาการเข้ารหัสลับ แบบกุญแจสมมาตร 

- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
และทันสมัย 

5723401     คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม                         3(2-2-5) 
                 Industrialcomputer  
                 ศึกษาระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  และการประยุกต์ใช้ใน
งานอุตสาหกรรม  จนสามารถพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในแผนงานที่
เกี่ยวข้องและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการควบคุมอัตโนมัติ 
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5723402    ระบบควบคุมอัตโนมัติ                         3(2-2-5) 
     Automatic Control Systems   
                ศึกษาการควบคุมแบบอัตโนมัติ  หลักการควบคุมลูปปิดวงจรและ
เปิดวงจรระบบควบคุมลูปปิด การวัดอัตรา การไหล การวิเคราะห์วิธีการควบคุม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม การออกแบบระบบควบคุมแบบ  พี  พีไอ และ พี
ดี ผลตอบสนองเชิงความถี่  ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัตลิูปปิดวงจรและเปิดวงจร
ระบบควบคุมลูปปิดวงจรโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

5723402   ระบบควบคุมอัตโนมตัิ                                   3(2-2-5)  
              Automatic Control Systems 
              ศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติ การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ของ
ระบบพลวัต การวิเคราะห์การตอบสนองระบบควบคุม เชิงเส้นทางเวลาและ
ทางความถี่ การจ าลองสถานการณ์ของระบบไม่เป็นเชิงเส้น การออกแบบ
ระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้น แนะน าระบบดิจิตอลและการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม  ปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติ การออกแบบ
ระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้น ระบบดิจิตอลและการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
ตัวควบคุม 

- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
และทันสมัย 
- ปรับเป็นเอกบังคับ 

5723403     ระบบสมองกลฝังตัว                                         3(2-2-5) 
                 Embedded Systems 
                 ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัว โดยเน้นที่การ
สื่อสารระหว่างระบบต่างๆ การเช่ือมต่อกับภายนอก การประหยัดพลังงาน 
ความมั่นคง และ เสถียรภาพ ปฏิบัติการออกแบบระบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้
ออกแบบ และกรณีศึกษา 

5723403  ระบบฝังตัว                                               3(2-2-5) 
              Embedded Systems 
              ระบบฝังตัวเบื้องต้น เทคโนโลยีระบบฝังตัวและการพัฒนาระบบฝัง
ตัว สถาปัตยกรรมระบบฝังตัว หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ฝังตัว  การ
เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายใน  การสื่อสารระหว่างงานและการเช่ือมต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอก การประหยัดพลังงานในระบบฝังตัว ความมั่นคงและ
เสถียรภาพในระบบฝังตัว  ปฏิบัติการออกแบบระบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้
ออกแบบ และกรณีศึกษา 

- ปรับช่ือวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาในรายวิชา 
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
และทันสมัย 
- ปรับเป็นเอกบังคับ 

5724401     การพัฒนาหุ่นยนต์                                             3(2-2-5) 
The Development of Robotics 

                 ศึกษาแนะน าหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ รูปแบบของ
หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ แบบตรงและแบบผกผัน  การวางแผนแนวทางเดินและ
งานของแขนหุ่นยนต์  การเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ปฏิบัติการเขียน
ภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขน
หุ่นยนต์ 

5724401     วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น                                   3(2-2-5) 
                    Introduction to Robotics 
                องค์ประกอบของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ รูปแบบของ
หุ่นยนต์แบบเคลื่อนท่ี แบบตรงและแบบผกผัน  การวางแผนแนวทางเดินและ
งานของแขนหุ่ น ยนต์   ก าร เขี ยนภ าษ าโป รแกรมควบคุ มหุ่ น ยน ต์                   
ปฏิบัติการเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การวางแผนแนวทางเดินและ
งานของแขนหุ่นยนต์ 

- ปรับช่ือวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาในรายวิชา 
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
และทันสมัย 
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5723501     การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
      Computer Drawing and Design  
                 ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบ
วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แผนภูมิสถิติในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติการเขียน
แบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

5723103    การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์            3(2-2-5) 
                Computer Drawing and Design by Computer 
              มาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้ขนาด 
มาตรฐานตัวอักษร โปรแกรมส าเร็จรูป ในการออกแบบวงจรไฟฟ้ า 
อิเล็กทรอนิกส์   ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3 
มิติ การเขียนภาพเสมือน การเขียนภาพตัด การเขียนแบบงานไฟฟ้า การอ่าน
แบบงานระบบ หรือการเขียนแบบก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

- ปรับรหัสและช่ือรายวิชา
เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับรายวิชา
เดิม 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาโดย
การผนวกรวมรายวิชา การ
เขียนแบบส าหรับเทคโนโลยี
กับรายวิชา การเขียนแบบ
แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์  ให้ มี ค วาม
ทันสมัย  
                                 

5724602    การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง                     3(2-2-5)  
               Advanced Electronic circuit Design  
                ศึกษาทฤษฎีและการออกแบบวงจรอนาลอกแบบแบ่งเวลา 
(Discrete-time Analog Circuits)เช่นวงจรกรองสัญ ญ าณ แบบ Itched-
Capacitorวงจรสุ่มข้อมูล (Sample-Data)เป็นต้นวงจรแปลงสัญญาณอนาลอก
เป็ น ดิ จิ ต อ ล  (Analog to Digital Converter)ทั้ ง แ บ บ ป ก ติ แ ล ะ แ บ บ 
Oversamplingการออกแบบและการใช้งานวงจรโอเปอเรชันนัลแอมป์ปลิไฟล์
ทั้งในระบบที่ เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น เช่น วงจรกรองแบบแอคทีฟ 
(Active filter)วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ (Comparator) เป็นต้นศึกษาทฤษฎี
การออกแบบและลักษณะการใช้งานของวงจร Phase Locked-Loop 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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5724501    การศึกษาวงจรและซอ่มบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 
              Circuit Base Study and Microcomputer Maintenance 
               ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น 
ระบบบัส ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจ า
หน่ วยป้ อนข้อมู ล  หน่ วยแสดงผล  ส่ วนต่ าง ๆ  ที่ ป ระกอบ เป็ น เครื่อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม  ปฏิบัติการประกอบ ตรวจเช็ค และ
การซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ตามอาการ หรือตามกรณีตัวอย่าง 
 

5722104     การบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์                        3(2-2-5) 
                 Microcomputer Maintenance 
                 โครงสร้างทางกายภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบบสั 
ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬกิา การอินเตอรเ์ฟช หน่วยความจ าป้อน
ข้อมูล หน่วยแสดงผล ส่วนต่างๆ ที่ประกอบเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม ปฏิบตัิการประกอบ ตรวจสอบ และซ่อม
ไมโครคอมพิวเตอร์ตามอาการโดยใช้กรณีตัวอย่าง 

- ปรับรหัสวิชาใหส้อดคล้อง
กับกลุ่มวิชาที่ก าหนดใน
หลักสตูรใหม่และปรับปรุง
ช่ือรายวิชาเพื่อให้ตรงกับ
เนื้อหาวิชา 
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม 
 

5721602   อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                                        3(2-2-5) 
    Introduction to Electronics 

                ศึกษาทฤษฎีและการใช้งานเกี่ยวกับตัวน าตัวต้านทานฉนวนสารกึ่ง
ตัวน าโครงสร้างสัญลักษณ์แบบและชนิดตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวน า
, รีเลย์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าไดโอดวงจรกรองกระแส (Rectifier) 
แบบต่ างๆและฟิลเตอร์แบบต่ างๆค่ าพารามิ เตอ ร์ทรานซิสเตอร์วงจร
ทรานซิสเตอร์ประยุกต์ใช้งานทั้งแบบดิจิตอลและแบบลิเนียร์ไอซีออปแอมป์
ปฏิบัติการต่อวงจรการวัดและการทดสอบสารกึ่งตัวน าโดยใช้ออสซิลโลสโคป
และมัลติมิเตอร์การต่อวงจรแบบต่างๆ 
 

ตัดรายวิชา - ไม่ถูกเลือกเรียน 

5722601     เครื่องมือวัดในงานอิเล็กทรอนิกส ์                        3(2-2-5) 
                 Electronics Measurement 
                 ศึกษาหลักการเครื่องมือวัดสัญญาณอนาล็อกและแบบดิจิตอล
แบบต่างๆ โดยใช้เครื่องมือวัดสัญญาณ การขยายย่านวัดกระแสและแรงดัน การ
ค านวณการหาค่าต่างทางไฟฟ้าด้วยออสซิโลสโครบ ปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือ
วัดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบแสดงเป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลข การใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปในการทดลองวัดค่าต่างๆ 
 

ตัดรายวิชา เนื้ อหาบางส่ วนไปอยู่ ใน
ร าย วิ ช า งาน ซ่ อ ม บ า รุ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
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5723601     อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                                         3(2-2-5) 
                 Power Electronics 
                 ศึกษาวิธีการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลังแบบต่างๆ  วงจร
เรียงกระแส  วงจรแปลงผัน วงจรแปลงผันความถี่ วงจรแปลงผันแบบรีโซแนนซ์  
ตัวเหนี่ยวน าและหม้อแปลง   วงจรขับน าวงจรไทริสเตอร์ ปฏิบัติการออกแบบ
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรแปลงผันแบบเฟสคอนโทรนเลอร์ 
วงจรแปลงผันความถี่สูง ทดลองใช้โปรแกรมจ าลองการท างานวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง 
 
 

ตัดรายวิชา - ไม่ถูกเลือกเรียน 

5724601    เซนเซอร์และทรานดวิเซอร ์                        3(2-2-5) 
                 Sensors and Transducers 
                 ศึกษาอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ต าแหน่ง, แสง, แรง, 
ความเร็ว, ความดัน อุณหภูมิการวิเคราะห์หลักการและข้อจ ากัดของเซนเซอร์
และทรานสดิวเซอร์  ปฏิบั ติการทดลองการท างานของเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์การน าไปใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 
 

ตัดรายวิชา - ไม่ถูกเลือกเรียน 

5723502     ระบบปฏิบัติการและการตดิตั้งระบบ                        3(2-2-5) 
      Operating System and System Installation 
               ศึกษาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการและ
ภาวการณ์ท างานหลายงานในเวลาเดียวกัน การจัดการและการก าหนดล าดับ
กระบวนการ การจัดการอินพุตเอาท์พุต การจัดการหน่วยความจ า ปฏิบัติการ
ติดตั้งระบบปฏิบัติ การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ การติดตั้งเครื่องแม่ข่าย/ลูกข่าย 
 

ตัดรายวิชา ตัดรายวิชา โดยน าทฤษฎี
ด้านระบบปฏิบัติการไปเป็น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ร า ย วิ ช า 
5722403 สถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์และ 
ระบบปฏิบัติการ 
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5723701     ระบบภาพและเสยีงในงานบริการ                          3(2-2-5) 
                 Video and Audio System Service 
                 ศึกษาทฤษฎีคลื่นเสียงและภาพ การแพร่กระจายคลื่นหน่วยการ
วัด วงจรขยายสัญญาณ และรวมถึงวิธีการของการบันทึกเสียงระบบกระจาย
เสียงสาธารณะ การตัดต่อภาพและเสียง ออกแบบระบบภาพและระบบเสียงใน
ห้องประชุม ปฏิบัติการทดลองการตัดต่อภาพและเสียง ออกแบบการจัดระบบ
ภาพและระบบเสียงในห้องประชุมและบ ารุงรักษาระบบ 
 

ตัดรายวิชา - ไม่ถูกเลือกเรียน 

5723702     การสื่อสารดาวเทียม                                        3(2-2-5) 
                Satellite Communications 
                ศึกษาเกี่ยวกับความถี่ที่ใช้ในการสื่อสารดาวเทียมหลักการสื่อสาร
ดาวเทียมวงโคจรของดาวเทียมเทคใช้ดาวเทียมรว่มกันสถานีภาคพื้นดนิโครงข่าย
สื่อสารของดาวเทียมและชนิดของดาวเทียมระบบสายดาวเทียมและการหา
ต าแหน่งจากจุดใดๆบนโลกการค านวณขนาด ความเข้ม การลดทอนของ
สัญญาณในระบบสื่อสารดาวเทียมฝึกปฎิบัติติดตั้งจานดาวเทียมแบบหัวเดียว
แบบหลายหัวและการประยุกต์การใช้งานรีซีฟเวอร์ในบ้านพักรวมไปถึงระบบ
โรงแรม 

5723305     การสื่อสารดาวเทียม                                      3(2-2-5) 
                Satellite Communications 
                ความถี่ท่ีใช้ในการสื่อสารดาวเทียม หลักการสื่อสารดาวเทียม วง
โคจรของดาวเทียม เทคนิคการใช้ดาวเทียมร่วมกันสถานภีาคพื้นดินโครงข่าย
สื่อสารของดาวเทียมและชนิดของดาวเทียมระบบสายดาวเทียมและการหา
ต าแหน่งจากจุดใดๆบนโลกการค านวณขนาด ความเข้ม การลดทอนของ
สัญญาณในระบบสื่อสารดาวเทียมฝึกปฎิบัตติิดตั้งจานดาวเทียมแบบหัวเดียว
แบบหลายหัวและการประยุกต์การใช้งานรีซีฟเวอร์ในบ้านพักรวมไปถึงระบบ
โรงแรม 
 

- ปรับรหัสวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน
หลักสตูรใหม่ ท่ีจดัใหม้ีกลุม่
วิชาทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา 
 

5724701     ระบบเคเบิลท้องถิ่น                                     3(2-2-5) 
                 Cable systems and Management 
                 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจพื้นฐาน
ติดต่อสื่อสารของสัญญาณ คุณสมบัติของอุปกรณ์การติดตั้ง  การออกแบบระบบ
โครงข่ายเคเบิล การซ่อมบ ารุง ปฏิบัติการออกแบบระบบและติดตั้งเคเบิลใน
ท้องถิ่น การบริการงานเคเบิลในท้องถิ่น 
 

ตัดรายวิชา - ไม่ถูกเลือกเรียน 
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 4122203  การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล                                 3(2-2-5) 

              Visual Programming 
              หลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวน ลักษณะเฉพาะของ
การเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ คอมโพเนนต์และคุณสมบัติ การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชนิดของตัวแปร โครงสร้างการ
ควบคุม การจัดการความผิดปกติ การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมลู 
การเขียนโปรแกรมภาษา เช่น Visual Basic, Visual C#, Visual C++ เป็น
ต้น 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับ เทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4123101   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                     3(2-2-5) 
   Object Oriented Programming 
   หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  คลาส วัตถุ  เมธอด และ
องค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุ วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การปกป้อง 
คอลเลคชัน โพลีมอร์ฟิซึม การพ้องรูป การอินเทอร์เฟส  เธรด การน าคลาสมา
ใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การใช้เอพีไอ  การจัดการความผิดปกติ
โดย Exception การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 
 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับ เทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4123715     เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน                       3(2-2-5) 
                Multimedia Technology and Animation 
                 แนวคิดเบื้องต้นของงานสร้างสื่อประสมในการประยุกต์การใช้ใน
ด้านการออกแบบสื่องานกราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการสร้างภาพ
สามมิติในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ รวมไปถึงกระบวนการในการผลิตสื่อ
ประสมและการแสดงผลของสื่อประสมในทางสื่อการศึกษา เทคโนโลยีสื่อ
ประสม และประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับ เทคโนโลยี
ปัจจุบัน 



 

 

101 

หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
 4123710   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณเ์คลื่อนที่         3(2-2-5) 

               Mobile Application Development 
               สถาปัตยกรรม คุณลักษณะ ข้อจ ากัดของอุปกรณ์ เคลื่อนที่ 
ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้
ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การติดตั้งเครื่องมือส าหรับการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การจัดการกับเหตุการณ์จากผู้ใช้ การ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
 
 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ทางด้านเครือข่าย 

 4124704   หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                   3(2-2-5) 
               Current Topics in Information Technology 
               การศึกษาและค้นคว้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นทีน่ิยมในปัจจุบัน 
 

เพิ่ ม รายวิชา เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความยืดหยุ่นในการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

 5722105  การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก                             3(2-2-5) 
              Application of Computer Graphics 
             พื้นฐานงานทางด้านกราฟิกส์  หลักการออกแบบภาพกราฟิกส์ 
หลักการใช้สีอุปกรณ์ที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  การประมวลผลภาพใน
ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  ระบบสีในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บภาพกราฟิกส์  รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิกส์   ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมด้านกราฟิกส์ แบบ 2 มิติ หรือ แบบ 3 มิติ 
 
 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับ เทคโนโลยี
ปัจจุบันและเป็นทางเลือกให้
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส น ใ จ ง า น
ทางด้านกราฟิก 
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 5723404  การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข                              3(2-2-5) 

              Digital Signal Processing 
              สัญญาณและระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา ผลการแปลง z 
และการแปลงกลับ ทฤษฎีบทสังวตันาการ สมการเชิงผลต่าง การประวิงกลุม่ 
การประยุกต์ใช้การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุตและขั้นตอนวิธีอย่างเร็วส าหรับการ
แปลงฟูเรียร์แบบวิยุค ผลตอบสนองต่อ อิมพัลส์แบบจ ากดัและแบบไม่จ าากดั 
วงจรกรองตามขวาง วงจรกรองแลตทิช ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแปรผัน
อัตราการชักตัวอย่าง เดซิเมชัน การประมาณค่าในช่วง วงจรกรองหลายเฟส 
การเคลือบแฝง ผลของความยาวของค าา ผลของสัญญาณรบกวนจากการปัด
เศษในวงจรกรองเชิงเลข ผลของค่าผิดพลาดจากากรควอนไทซ ์
 
 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ทางด้านเครือข่าย 

 5724303  เครือข่ายสื่อประสม                                           3(2-2-5) 
             Multimedia Network 
             หลักการของการรับส่งเสียงแบบแพ็กเก็ตคณุภาพการบริการเสยีง
บนเครือข่ายไอพีแหล่งของเวลาหน่วง ค่าเวลาหน่วง เวลาหน่วงระหว่างแพ็ก
เก็ตการสูญหายของแพ็กเก็ต ผลกระทบของเวลาหน่วงและการสูญหาของแพ็ก
เก็ต โอเวอรเ์ฮดของเสียงบนเครอืข่ายข้อมูล สมรรถนะและการเปรียบเทียบ
การเข้ารหสัและถอดรหัสของเสียง แบบจ าลองของมอสและ อีโมเดล แนะน า
การสื่อสารด้วยวีดิโอ การแบ่งแยกสีรูปแบบของวีดิโอ พฤติกรรมของแหล่ง
วีดิโอ การจับภาพวีดโิอ ตัวแปรตา่งๆที่มีผลต่อวีดิโอ โพรโทคอล SIP การไหล
ของสัญญาณและองค์ประกอบของ SIP การระบุสัญญาณของ SIP 
 
 
 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ทางด้านเครือข่าย 
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 4123306  การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ                          3(2-2-5) 

              Web-based Information System Development 
              การจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบระบบสารสนเทศบนเว็บ 
การสร้างฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์จ าลอง ภาษาสคริปท์ที่ใช้พัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเว็บ การเขียนภาษาสคริปท์ในการเช่ือมต่อฐานข้อมูล การเขียน
สคริปท์และเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ 
ที่อาจจะต้องมีการควบคุม
อุปกรณ์ผ่านเครือข่าย 

5704701    เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   1(90) 
                 Preparation ofTraining Experience 
                 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้รับทราบลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

5724503    เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 1(90) 
     Preparation of Training Experience in Computer         
               Technology 
               จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อใหร้บัทราบลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 

- ปรับรหัสวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน
หลักสตูรใหม่ ท่ีจดัใหม้ีกลุม่
วิชาทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา 
- ปรับช่ือวิชาเพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 

5704702      ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                       5(450) 
     Field Experience  

                 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ 
รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา  จึงมี
แนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5724504    การฝึกประสบการณว์ิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  5(450) 
     Field Experience in Computer Technology 
                ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในองค์การ
หรือหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้รบัความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ 

- ปรับรหัสวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน
หลักสตูรใหม่ ท่ีจดัใหม้ีกลุม่
วิชาทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา 
- ปรับชื่อวิชาเพื่อให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
- ปรับค าอธิบายให้
เหมาะสมและทันสมัย 
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5704703    สหกิจศึกษา                                                       6(540) 
               Cooperative Education 
               บูรณาการความรู้ที่ ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

5724505    สหกิจศึกษา                                                   6(540) 
               Co-operative Education  
               ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา มีการมอบหมาย
ภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือน
เป็นพนักงาน มีการน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่
ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปรับรหัสวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน
หลักสตูรใหม่ ท่ีจดัใหม้ีกลุม่
วิชาทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา 
- ปรับค าอธิบายให้
เหมาะสมและทันสมัย 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.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 บรรดาข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดย

จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติส 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 ที่เทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอ
ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาการคิดเทียบจ 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 หน่วยกิตส 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. การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ 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 ระบบดังนี้ 
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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 เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
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   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ

ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “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 
ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน 

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  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. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ี      มหาวิทยาลัยก าหนด  
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 



111 
 

 

  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง 
และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิด
ภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมและให้
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 6ภาคเรียนปกติ 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสู ตร 4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 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  ปีและไม่ต่ 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  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี เรียน
หลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ 20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี และขาด
คุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
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   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
ก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ 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 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก 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 เมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
3.60 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  
ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ 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       ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน 
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  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21ธันวาคม  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) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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 าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ 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 
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 กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น 
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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 าหนดในข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ 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 จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น 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  
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  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (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) 
ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑ์การส 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 าหรับนักศึกษาที่ ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
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  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ 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  ๒๔๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
-------------------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

   อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน   ประธานสาขาวิชา 
   ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย  กรรมการ   
   อาจารย์ธนิรัตน์  ยอดด าเนิน  กรรมการ 
   อาจารย์เศวต  สมนักพงษ์  กรรมการ 
   อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย   กรรมการและเลขานุการ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                                      
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๐๑๙/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

........................................................................ 

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๖๐  ของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์         คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุง และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
ดังนี้ 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
๑. คุณศราฤทธิ์ ไหวเคลื่อน   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ดร.ภัทรพงศ์ พงศ์ภัทรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย  อาจารย์ประจ า 
๔. อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน    อาจารย์ประจ า 

 ๕. อาจารย์ธนิรัตน์  ยอดด าเนิน  อาจารย์ประจ า  
 ๖. อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย  อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์เศวต สมนักพงษ์  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๔. อาจารย์กนกวรรณ  เขียววัน  อาจารย์ประจ า  
  

สั่ง  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 (รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประวัติและผลงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ช่ือ – นามสกุล นายจตุรงค์  ธงชัย 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒิ 
 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาโท 
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2558 

ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 
 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห/์ภาค) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559  ภาคเรียนที่ 1 (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5724401 การพัฒนาหุ่นยนต์ จ านวน 3 หมู่เรียน รวม 12 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (16 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวน 1 หมู่เรียน รวม 4 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5724401 การพัฒนาหุ่นยนต์ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 
5723902 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี1 จ านวน  2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

2558  ภาคเรียนที่ 1 (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์จ านวน 3 หมู่เรียน รวม 12 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5724301 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (16 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
5721102  ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
5724401 การพัฒนาหุ่นยนต์ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 
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5. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

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

 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
เทพ เกื้อทวีกุล, ภาคิณ มณีโชติ และจตุรงค์ ธงชัย. (2558). การพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติพลังงาน

แสงอาทิตย์ส าหรับร้านขายอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายงานผลการวิจัย). 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 
  - 
 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
เทพ เกื้อทวีกุล, ภาคิณ มณีโชติ และจตุรงค์ ธงชัย. (2558). การพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ส าหรับร้านขายอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมนา
วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย. (ฉ.1 4 พฤศจิกายน), 264-268. กรุงเทพ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
  - 
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1. ช่ือ – นามสกุล   นรุตม์ บุตรพลอย 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 
ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2545 
ปริญญาตรี ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2542 

 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห/์ภาค) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559  ภาคเรียนที่ 1 (12 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5723502 ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งระบบ จ านวน 1 หมูเ่รียน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5722402  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม จ านวน 2 หมู่เรยีน รวม 8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (12 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5723502 ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งระบบ จ านวน 2 หมูเ่รียน รวม 8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
5723902   วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี1 จ านวน 1 หมู่เรียน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
 

2558  ภาคเรียนที่ 1 (12 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5723201   ระบบฐานข้อมูล จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5652301  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง จ านวน 1 หมู่เรียน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (12 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5723201   ระบบฐานข้อมูล จ านวน 1 หมู่เรียน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5723502   ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งระบบ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
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5. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

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

 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
นรุตม์ บุตรพลอย. (2558). การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลบนระบบเครือข่ายเฉพาะกิจ

(รายงานผลการวิจัย). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
นรุตม์ บุตรพลอย. (2556). การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลเพื่อลดขนาดข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสความ

ปลอดภัย (รายงานผลการวิจัย). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 
  - 
 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
นรุตม์ บุตรพลอย  และวิโรจน์ ชูสงฆ์ (2559). การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลบนระบบ

เครือข่ายเฉพาะกิจ. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5.  
(ฉ.1 28 มกราคม), 198-212. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.  

นรุตม์ บุตรพลอย  และวิโรจน์ ชูสงฆ์ (2557). การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลเพ่ือลดขนาดข้อมูลที่ถูก
เข้ารหัสความปลอดภัย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8.  
(ฉ.1 17-18 กรกฎาคม), 315-322. อุบลราชธานี :มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
  - 
 
1. ช่ือ - นามสกุล  กนกวรรณ เขียววัน 
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2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาโท 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2547 

ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 
 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห/์ภาค) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559  ภาคเรียนที่ 1 (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

572201  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หมู่เรียนรวม 8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
5723202   การวิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร์ จ านวน 2 หมู่เรยีน รวม 8 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 1 หมู่เรยีน 4 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (16 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5723201 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล จ านวน 2 หมู่เรยีน รวม 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5723902 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี1 จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 
2558  ภาคเรียนที่ 1 (16 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5722201  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
5722202   การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5723901   สัมมนาปัญหาพิเศษดา้นเทคโนโลยี จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 12 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
5723203   เทคโนโลยีพานิชอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
 

 
 
 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ 
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ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

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

 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
       - 
 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 

- 
 

 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
พรหมเมศ  วีระพันธ์ และ กนกวรรณ  เขียววัน. (2559, มกราคม - มิถุนายน). การพัฒนาสายอากาศรูปทรงพารา

โบลิกบนระบบเครือข่ายเฉพาะกิจ. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, 4(ฉ.1 22 มิถุนายน), 24-31. 
 

6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
Sawet Somnugpong and Kanokwan Khiewwan. (2016). Content-based image retrieval using a 

combination of  color correlograms and edge direction histogram. In 2016 13th 
International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE) (pp.1-5). KhonKaen:  KhonKaen University. 

 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

- 
 
 
 
 
 

1. ชื่อ - นามสกุล  เศวต สมนักพงษ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
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3. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
พ.ศ. 2551 

 
4. ภาระงาน 

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

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559  ภาคเรียนที่ 1 (14 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5724301   ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 6 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
5722202   การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (18 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5723901   สัมมนาปัญหาพิเศษดา้นเทคโนโลยี จ านวน 3 หมู่เรียน รวม 18 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
 

2558  ภาคเรียนที่ 1 (18 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5722402   โครงสร้างคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 หมู่เรียน 12 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5723101   กฎหมายและจริยธรรมส าหรับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หมู่เรียน 
6 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (8 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5723301   ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ขั้นสูง จ านวน 1 หมู่เรียน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
5723201   การพัฒนาระบบฐานข้อมูล จ านวน 1 หมู่เรยีน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
 

 
 
 
 
 
 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปี งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
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ย้อนหลัง 

2559 - 2555 
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

2559 - - - 1 - 
 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
                - 
 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 
                 - 
 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
         - 
 

 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
Sawet Somnugpong and Kanokwan Khiewwan. (2016). Content-based image retrieval using a 

combination of  color correlograms and edge direction histogram. In 2016 13th 
International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE) (pp.1-5). KhonKaen:  KhonKaen University. 

 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                  - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือ – นามสกุล   ธนิรัตน์ ยอดด าเนิน 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
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3. คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับคุณวุฒิการศึกษาจากสูงสุดลงไป) 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาโท คอ.ม.(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
พ.ศ. 2552 

ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2550 
ปริญญาตรี อส.บ.(เทคโนโลยี

โทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตตาก 

พ.ศ. 2548 

 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา 
สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห/์ภาค) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559  ภาคเรียนที่ 1 (16 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5724501  การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5722301  ระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หมู่เรยีน รวม 8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (16 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5723301  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ขั้นสูง จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5722302   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หมู่เรยีน รวม 8 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
 

2558  ภาคเรียนที่ 1 (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5724501   การศึกษาวงจรและซอ่มบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 8 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5722302   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 หมู่เรยีน รวม 12 
ช่ัวโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 (16 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
5723403   ระบบสมองกลฝังตัว จ านวน 3 หมู่เรียน รวม 12 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5724501   การศึกษาวงจรและซอ่มบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 หมู่เรียน 4 ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
 

 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปี งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 



129 
 

 

ย้อนหลัง 

2559 - 2555 
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

2559 - 1 0 1 0 
2558 - 0 0 0 0 

2557 - 0 0 0 0 
2556 - 0 0 0 0 
2555 - 0 0 0 0 

 
 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
 - 
 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 
ธนิรัตน์ ยอดด าเนิน. (2558). ต ารา เรื่อง การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์. ก าแพงเพชร :  

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร.  
 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

- 
 

 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์, ธนิรัตน์ ยอดด าเนิน, ธิดารัตน์ จันโทสถ และภานุเดช สุริยวงค์. (2559). การศึกษาถ่าน

อัดแท่งจากใบอ้อยและชานอ้อย. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม 3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”  
(ฉ.1 19 สิงหาคม), 494-503. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
                  - 


