ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Computer Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
: ทล.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
: Bachelor of Technology (Computer Technology)
: B.Tech. (Computer Technology)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 132 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติทสี่ ามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ป พ.ศ. 2555
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา
วิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
สภาวิ ช าการเห็ น ชอบในการนํ า เสนอหลั ก สู ต รต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯในการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 มีนาคม 2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมที่จะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ผู ดู แ ลระบบเครื อ ข า ยคอมพิวเตอร
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรในสถานประกอบการ
3. เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรในหนวยงานราชการ
4. นักเขียนโปรแกรม
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร
6. ประกอบอาชีพอิสระ

9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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นายนรุตม บุตรพลอย

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย
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นายวิโรจน ชูสงฆ

อาจารย

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
วท.ม.(วิศวกรรมซอฟตแวร)
คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
- มหาวิทยาลัยขอนแกน
- มหาวิทยาลัยรังสิต
- สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ปการศึกษาที่จบ
2552
2545
2540
2554
2550
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นั้นมีรากฐาน ที่สําคัญอยูที่ตนทุนการผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งมีความตองการนัก
เทคโนโลยี ทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความ
เจริญกาวหนา ซึ่งปจจุบันการลงทุนดานธุรกิจ อุตสาหกรรมทุกภาคสวนมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ในสว นของอุต สาหกรรมคอมพิ วเตอร และอิเ ล็ กทรอนิ กส ที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ ว มีการลงทุ น
แขงขันกันสูงเปนเหตุผลใหความตองการบุคลากรในสาขาวิชาคอมพิวเตอรในตลาดแรงงานมาก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาทางอุ ต สาหกรรมมี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของ กลุม ชุมชนอยางปฏิเสธไมได ดัง นั้นเทคโนโลยีที่ดีนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญ
ทักษะ การบริหารในเชิงเทคโนโลยีจําเปนที่จะตองมีความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม มี
ทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสํานึก ที่ดีตอจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสรางผลกระทบที่นอยที่สุด
จากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีตอวิถีการดําเนิน ชีวิตของชุมชนรอบดาน
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศั กยภาพและ สามารถปรั บ เปลี่ ย นได ต ามวิ วั ฒ นาการทางเทคโนโลยี โดยการผลิ ต บุ คลากรทาง
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ที่ มี ค วามพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง าน และพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ ห เ หมาะสม มี
ความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหมเพื่อประยุกตใชกับองคกร และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเสริมสรางโอกาส
ทางการศึกษาใหทองถิ่น และดานผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น ไดแก
รายวิ ช าหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป ได แก กลุ มวิ ชาภาษาและการสื่ อสาร กลุ มวิ ช า
มนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปดสอนโดย
คณะครุ ศ าสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไดแก กลุมวิชาแกนดําเนินการสอนโดยโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และคณาจารยที่ประจําคณะ กลุมวิชาเอกบังคับและกลุมวิชาเอกเลือกดําเนินการสอนโดยโปรแกรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สวนกลุมฝกประสบการณวิชาชีพดําเนินการโดยศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโดยความรวมมือกับแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปดสอนโดยคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชาโดยติดตอประสานงานฝายหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

6

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
มุงพัฒนาองคความรูดานคอมพิวเตอร ผลิตบัณฑิตที่ มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มี
ความรู และความสามารถทางดานวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2.1 มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2.2 มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ
1.2.3 มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเปนประชาธิปไตย สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.4 มีความรูความสามารถ และทักษะดานคอมพิวเตอร สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ วิเคราะหปญหา และวางแผนแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.5 มีความใฝรู ใฝเรียน กระตือรือรน แสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองตอเนื่อง
1.2.6 มีความสามารถในการการสื่อสารไดอยางดีและสามารถใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ ที่มี
ความทันสมัยได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ป
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
1.ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)

กลยุทธ
1. ติดตามประเมินหลักสูตร
2. นําผลการประเมินหลักสูตร
มาปรับปรุงหลักสูตร
3. เชิญผูใชบัณฑิต ผูเชียวชาญ
ทั้งภาครัฐและเอกชนมารวม
พัฒนาหลักสูตร

หลักฐาน / ตัวบงชี้
- รายงานผลการดําเนินงานและ
ขอมูลการแกไขปรับปรุงหลักสูตร ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5
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2. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน

4. การบริหารบุคลากร

1. การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. การประเมินการเรียนการ
สอน

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ. 5)

1. สงเสริมการผลิตเอกสาร/
ตํารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
หองเรียนที่มีมาตรฐาน

- เอกสาร / ตํารา / สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

- ผลการประเมินการเรียนการสอน

- สื่อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง

1. สงเสริมพัฒนาทักษะการสอน - โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย
2. สงเสริมพัฒนาทักษะดาน
- จํานวนงบประมาณที่จัดสรรให
วิชาการและวิชาชีพ
อาจารยเขารวมการฝกอบรม
ประชุมสัมมนา
- รายงานผลการเขารวมฝกอบรบ
ประชุมสัมมนา
- มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอน
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ
หลักฐาน / ตัวบงชี้
1. สงเสริม พัฒนาระบบการให - ระบบและโครงการใหคําปรึกษา
คําปรึกษา
2. สงเสริมและสนับสนุนการ
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา นักศึกษา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานผล
การเรียนรู

6. ความตองการของตลาดแรงงาน 1. วิจัย / สํารวจความตองการ
สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ของตลาดแรงงานและความพึง
ผูใชบัณฑิต
พอใจของผูใชบัณฑิต

- ผลการวิจัย / สํารวจความ
ตองการของตลาดแรงงาน
- ผลการวิจัย / สํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ ใน 1 ภาค
การศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนีเ้ ปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจะจั ด ให มี ก ารเรี ย นการสอนภาคฤดู ร อ นโดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวนรายวิชาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาปกติที่ 1 : มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาปกติที่ 2 : พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน : มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขามีความรูพื้นฐานทางทฤษฎีและการปฏิบัติคอมพิวเตอรไมเทากัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมความรูทางคอมพิวเตอร
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต และเทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลาอยางเหมาะสม
2.4.3 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่สอดสอง ดูแล พรอมใหคําแนะนํา
แกนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา

2555

2556

2557

2558

2559

35

35
35

35
35
35

35
-

70
-

105
-

35
35
35
35
140
35

35
35
35
35
140
35

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณคาใชจายในระยะเวลา 4 ป รายละเอียดดังตอไปนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.
หมวดรายจาย
2555
2556
2557
2558
2559
คาวัสดุ
200,000 400,000
800,000
1,600,000 3,200,000
คาใชสอย
150,000 300,000
600,000
1,200,000 2,400,000
คาตอบแทน
100,000 200,000
400,000
800,000
1,600,000
รวม
450,000 900,000 1,800,000 3,600,000 7,200,000
35
70
105
140
140
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
เฉลี่ยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตประมาณ 15,000 บาท/คน/ป
หมายเหตุ : เฉลี่ยทุกรายการ (ไมรวมเงินเดือนของอาจารย เจาหนา และงบประมาณดานอาคารและสถานที่)

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิตและรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและตองเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขรวาดวยการโอนผลการเรียนและ
การยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไมนอยกวา
1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1 – 4
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา
1 กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 กลุมวิชาเอก
2.1) กลุมวิชาเอกบังคับ
2.2) กลุมวิชาเอกเลือก
3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา

132 หนวยกิต
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
96 หนวยกิต
18 หนวยกิต
72 หนวยกิต
36 หนวยกิต
36 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหเรียน 4 กลุมวิชา โดยตองจัดใหเรียนครบทุก
กลุมวิชา ไมนอยกวา 30 หนวยกิตดังนี้
1) กลุ ม วิ ช าภาษาและการสื่ อ สาร ให เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าต อ ไปนี้ ไ ม น อยกว า 9
หนวยกิต บังคับเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1551001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
1551002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
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เลือกเรียน จากวิชาตอไปนี้ ไมเกิน 6 หนวยกิต
1541001
ทักษะการใชภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
1541002
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
1541003
ภาษาและการสื่อสารในทองถิ่น
3(3-0-6)
Language and Communication in Local Community
1561001
การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Oral - Aural Communication in Japanese Language
1571001
การฟงและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Oral - Aural Communication in Chinese Language
1691001
การฟงและการพูดภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Oral - Aural Communication in Myanmar Language
เกิน 9 หนวยกิต

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไม
1001003
1001004
1511001
1511002
1521001
1631001
2011001

พฤติกรรมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
Critical Thinking Skills
จริยธรรมกับมนุษย
Ethics and Human Being
ความจริงของชีวิต
Facts of Life
พุทธศาสน
Buddhism
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการคนควา
Information for Research and Study
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
Aesthetics of Visual Art

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2051001
2061001
3561001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Drama
สังคีตนิยม
Music Appreciation
ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม
Leadership and Contemporary Management

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

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิตและ
ไมเกิน 9 หนวยกิต
2501001
เศรษฐกิจสังคมไทย
3(3-0-6)
Thai Social Economy
2501002
ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ
3 (3-0-6)
Social Equity and Peace
2501003
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
Civics and Social Responsibility
2521001
โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน
3(3-0-6)
Globalization and Localization
2531001
สังคมไทยกับสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Society
2541001
มนุษย ชุมชน และสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human Being Community and Environment
2541002
การจัดการทรัพยากรทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
2551002
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
2561001
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
Introduction to Law
3541001
การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
3591001
เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
3591002
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไม
นอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
1161002 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Science and Technology for Development
4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
4001003 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Conservation Environments and Natural Resources
4091001 คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
4121001 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา
3(2-2-5)
Computer Skills and Information Technology for Students
4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Word Processing and Presentation
4121004 ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล
3(2-2-5)
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
3(2-2-5)
Website Design and Development
5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Daily Life
5501001 เทคโนโลยีในชีวติ ในประจําวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
5501002 เทคโนโลยีทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Technology
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา
96 หนวยกิต
1) กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบังคับเรียน
18 หนวยกิต
5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Technology
5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Handicraft for Industrial Technology
5701301 การเขียนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Drawing for Industrial Technology
5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Designing in Industrial Work
5701501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Software Application for Industrial Technology
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Safety in Industrial Work
2) กลุมวิชาเอก
72 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาเอกบังคับ
36 หนวยกิต
5721101 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Mathematics for Computer Technology
5721102 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Physics for Computer Technology
5722201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
5721601 ดิจิตอลเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Digital
5722101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนและการนําเสนอ
3(3-0-6)
English for the Retrieval and Presentation
5722701 ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
3(2-2-5)
Communication Systems and Telecommunication
5722301 ระบบเครือขายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Networking System in Computer Technology
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
Microcontroller
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5722402 โครงสรางคอมพิวเตอรสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Organization and Architecture
5723901 สัมมนาปญหาพิเศษดานเทคโนโลยี
Special problem seminar in Technology
5723902 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 1
Research and Development in Technology 1
5723903 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2
Research and Development in Technology 2

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

2.2) กลุมวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
กลุมวิชาพื้นฐาน
5722103 วิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis for Computer Technology
5723101 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Laws and Ethics for Computer Technology
5723102 เทคโนโลยีเครื่องใชและโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Machines and Application Technology
กลุมวิชาพัฒนาซอฟตแวร
5722202 การขียนโปรแกรมรวมสมัย
Modern Computer Programming
5723201 การพัฒนาระบบฐานขอมูล
The Development of Database System
5723202 การวิเคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวร
Analysis and Design of Software Systems
5723203 เทคโนโลยีพานิชอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce Technology

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุมวิชาระบบเครือขาย
5722302 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data communications and computer networks
5723301 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Network
5723302 การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Application
5724301 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร
Computer Security
กลุมวิชาไมโครคอนโทรลเลอรและพีแอลซี
5723401 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
Industrial Computer
5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
5723403 ระบบสมองกลฝงตัว
Embedded Systems
5724401 การพัฒนาหุนยนต
The Development of Robotics

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

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

กลุมวิชาทักษะและงานฝมือ
5723501 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Drawing and Design
5723502 ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งระบบ
3(2-2-5)
Operating System and System Installation
5724501 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Circuit Base Study and Microcomputer Maintenance
กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส
5721602 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction to Electronics
5722601 เครื่องมือวัดในงานอิเล็กทรอนิกส
Electronics Measurement
5723601 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
Power Electronics

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5724601 เซนเซอรและทรานดิวเซอร
Sensors and Transducers
5724602 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
Advanced Electronic circuit Design
กลุมวิชาการสื่อสารและโทรคม
5723701 ระบบภาพและเสียงในงานบริการ
Video and Audio System Service
5723702 การสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communications
5724701 ระบบเคเบิลทองถิ่น
Cable systems and Management
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
5704701 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation of Training Experience
5704702 ฝกประสบการณวิชาชีพ
Field Experience
หรือ
5704703 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
1(90)
5(450)
6(540)

*หมายเหตุ ใหนักศึกษาเลือกฝกประสบการณวิชาชีพวิชาใดวิชาหนึ่ง ระหวางวิชา 5704702
(การฝกประสบการณวิชาชีพฯ) หรือ 5704703 (สหกิจศึกษาฯ) หากตองการเลือก 5704703
(สหกิจศึกษาฯ) ไมตองลงทะเบียนเรียนวิชา 5704701

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของแตละวิชาเอกที่กําหนดเปนเงื่อนไขใหตองลงทะเบียนเรียน
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ความหมายของรหัสวิชา ความหมายของเลขรหัสวิชาในหลักสูตรมีดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6-7

3.1.4 แผนการศึกษา

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

ปการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป
5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตฯ
5701301 การเขียนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5721101 คณิตศาสตรสาํ หรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
5721102 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวม
ปการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป
5701401 การออกแบบในงานอุตฯ
5701501 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอุตฯ
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตฯ
5721601 ดิจิตอลเบื้องตน
5721201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
รวม

ท-ป-อ
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21
ท-ป-อ
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21
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ปการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป
5722701 ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร
xxxxxxx เอกเลือก
รวม

ท-ป-อ

ปการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป
xxxxxxx การศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป
5722301 ระบบเครือขายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
5722101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนและการนําเสนอ
5722402 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
xxxxxxx เอกเลือก
รวม

ท-ป-อ

ปการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
xxxxxxx เอกเลือก
xxxxxxx เอกเลือก
xxxxxxx เอกเลือก
xxxxxxx เอกเลือก
xxxxxxx เอกเลือก
xxxxxxx เอกเลือก
รวม

ท-ป-อ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

21

ปการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
5723901 สัมมนาปญหาพิเศษดานเทคโนโลยี
5723902 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี1
xxxxxxx
เอกเลือก
xxxxxxx
เอกเลือก
xxxxxxx

รวม

เลือกเสรี

ปการศึกษาที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
5723903 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี2
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
5704701

รวม

เอกเลือก
เอกเลือก
เลือกเสรี
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ท-ป-อ
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15
ท-ป-อ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(x-x-x)
1(90)
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ปการศึกษาที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

ท-ป-อ

สหกิจศึกษา

6(540)
5 หรือ 6

5704702
หรือ
5704703

รวม

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมฯ

5(450)

หมายเหตุ วิชา 5704702 และ 5704703 ใหนักศึกษาที่ตองการฝกงานลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
หากตองการเลือก 5704703 (สหกิจศึกษา) ไมตองลงทะเบียนวิชา 5704701 ในเทอมกอนหนานี้

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)

3.2 ชื่อ - สกุล ตําแหนง ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
วิชาการ

1

นายนรุตม บุตรพลอย
3620100293882

อาจารย

2

นายวิโรจน ชูสงฆ
3620100298701
นายธนิรัตน ยอดดําเนิน
3629900139363
นายชัยเดช ขัตติยะ
1360100004798
นายรุงโรจน สงวนวัฒนา
1629900121603

อาจารย

3
4
5

อาจารย
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
วท.ม.(วิศวกรรมซอฟตแวร)
คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
คอ.ม.(ไฟฟา)
อส.บ.(โทรคมนาคม)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)

ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห

ปการศึกษา
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
ที่จบ
2555 2556 2557 2558
- มหาวิทยาลัยขอนแกน
2552
12
12
12
12
- มหาวิทยาลัยรังสิต
2545
- สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
2540
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2554
16
16
16
16
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
2550
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2552
12
12
12
12
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
2548
-มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554
16
16
16
16
-มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2551
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
16
16
16
16

21
21
20

3.2.2 อาจารยประจํา

ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

1*
2*

นายนรุตม บุตรพลอย
นายวิโรจน ชูสงฆ

อาจารย
อาจารย

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม.(วิศวกรรมซอฟตแวร)

-มหาวิทยาลัยขอนแกน
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2552
2554

12
16

12
16

12
16

12
16

3*
4*
5*
6
7
8
9

นายธนิรัตน ยอดดําเนิน
นายชัยเดช ขัตติยะ
นายรุงโรจน สงวนวัฒนา
นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา
นายโยธิน ปอมปราการ
นายอนัน หยวกวัด
นางปรีชาภรณ ขันบุรี

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

คอ.ม.(ไฟฟา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
-มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550
2554
2552
2542
2538
2551
2551

12
16
16
12
12
12
12

12
16
16
12
12
12
12

12
16
16
12
12
12
12

12
16
16
12
12
12
12

ลําดับ

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

* หมายเหตุ ผลงานวิชาการ งานวิจัยและประสบการณสอน ดูรายละเอียดใน(ภาคผนวก ค)

ปการศึกษา
ที่จบ
2554 2555 2556 2557

24
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เพื่ อให บั ณ ฑิ ต มี ป ระสบการณ ใ นวิ ช าชี พก อนเข าสู การทํ างานจริ ง ดั งนั้ น ในหลั กสู ต รจึ ง มี
รายวิ ชาฝ กประสบกาณวิ ชาชี พซึ่งจั ดอยู ในกลุมวิ ชาเฉพาะดานซึ่ง รายวิช าเตรียมฝ กประสบการณ
วิ ช าชี พ เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ มก อ นฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ จริ ง และรายวิ ช าการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
นอกจากนั้ น หลั กสู ต รเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร ได เ พิ่ มรายวิ ช าสหกิ จ ศึ กษาด านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการบูรณาการความรู การทําวิจัย หรือแกปญหาใหกับ
หน ว ยงานหรื อ สถานประกอบการ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กแผนการเรี ย นได ว า ต อ งการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือตองการฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจ
ศึกษาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษาดังนี้
4.1.1 ทั กษะในการปฏิ บัติ งานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข าใจใน
หลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุ รกิจโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นไดดี
4.1.4 ระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
4.1.5 ความกลาแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
4.2.1 การเตรี ยมฝ กประการณวิ ชาชี พฯ อยูร ะหว างภาคการศึกษาที่ 1 ของป
การศึกษาที่ 4
4.2.2 การฝกประสบการณวิชาชีพฯ หรือ สหกิจศึกษา อยูระหวางภาคการศึกษาที่
2 ของปการศึกษา 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝกประสบการณวิชาชีพฯ หรือ สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี เ ป น การโครงงานที่ นั ก ศึ กษาสนใจ และสามารถ
อธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทําโครงงาน โดยเปนหัวขอเกี่ยวกับการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
การเรี ยนการสอน การทํ านุ บํารุ งศิ ลปวั ฒนธรรม หรือเพื่ อนําไปใชให เกิ ดประโยชน แก ชุ มชน และมร
ขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ หรือ
โปรแกรมในการทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.2.2 นักศึกษามีศักยภาพสูงทางดานการวิจัย สามารถศึกษาตอและทําวิจัยในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
การใหคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา เชน
5.5.1 อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่
ปรึกษาและหัวขอหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางาน
ของนักศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน โครงงานวิจัย
เชนคอมพิวเตอร เครื่องมือตางๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย
อาจารยที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา การ
รายงานหรือการสอบจะเปนการนําเสนอทฤษฎี หลักการ และผลการวิจัย โดยการจัดสอบจะตองมี
อาจารยหรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ดานบุคลิกภาพ

2. ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

3. ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
4. การเรียนรูดวยตนเอง
5. มีความรอบรูในศาสตรที่เกี่ยวของ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถ
ประยุกตใช
6. มีทักษะในดานการทํางานเปนทีม
7. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการจัดกิจกรรมในการสรางเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อความชัดเจนของผูนํา โดยมี
การสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีและการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศกอนที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํา
รายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษา
ไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อฝกฝนใหนักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสรางวินับในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาและมาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมี
สวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ
- มีการจัดวิชาเรียนและใหความรูสอดแทรกในวิชาชีพ แสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอสังคมและ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทําคําวามผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองโดยการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ
- รายวิ ช าบั ง คั บ ของหลั ก สู ต รต อ งปู พื้ น ฐานของศาสตร แ ละสร า งความเชื่ อ มโยงระหว า ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ มี ป ฏิ บัติ ก ารแบบฝ ก หัด และกรณี ศึ ก ษาให นั ก ศึก ษาเขา ใจการ
ประยุกตองคความรูกับปญหาจริง
- มีการจัดกระบวนการทํางานเปนกลุม แทนที่จะเปนงานแบบเดียวเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาได
ฝกฝนการทํางาน และมีทศั นคติที่ดีในการทํางาน
- ในรายวิชาเฉพาะผูสอนตองมอบหมายงานใหนักศึกษามีกิจกรรมคนควาหาขอมูล ผานทาง
เว็บไซตและสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาใหใชในการแกปญหาในสาขาได
อยางเหมาะสม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร มุ ง เน น ผลิ ต นั ก เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรที่มีความรู ความสามารถ และความเชียวชาญเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร บัณฑิตของ
หลักสูตรจะมีความสามารถทฤษฎีและปฏิบัติ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อสอดคลองความตองการของอุตสาหกรรม ดังนั้น
เพื่อใหบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถนําความรูดานวิชาการไปประกอบอาชีพไดอยางภาคภูมิ และเปน
สุขในการทํางานรวมกับผูอื่น หลักสูตรจึงไดมีการแทรกเนื้อหาเพื่อพัฒนาการเรียนรูในแตละดานดังนี้
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2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน
ซื่อสัตย
1.3 มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
เปนแบบอยางที่ดี มีความเขาใจตนเอง
เขาใจผูอื่น
และเขาใจโลก
1.4 รูจักความจริงของชีวิต คุณคาของ
ความเปนมนุษย ดําเนินชีวิตโดยพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ดานความรู
มีความรูในศาสตร สาขาตาง ๆ เพื่อ
แกปญหาและการดําเนินชีวิตในสังคม
ดังตอไปนี้
2.1 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
2.3 มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
2.4 ภาษา

กลยุทธการสอน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ใหความสําคัญในวินัยการ ตรง
ต อ เวลา การส ง งานภายในเวลาที่
กําหนด
1.2 เปด โอกาสใหนั กศึ กษาจั ด
กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน ต อ สั ง คม
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา และ
ความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตยตอ
ตนเอง สังคม
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/
มหาวิทยาลัย/ ชุมชน
1.5 เนนเรื่องการแตงกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตาม
ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ดานความรู
2.1 ใชการสอนหลายรูป แบบ
โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดองคความรู
2.2 มอบหมายใหทํารายงาน
2.3 จั ด ให มี ก ารเรี ย นรู จ าก
สถานการณจริง โดยการ ศึกษาดูงาน

การประเมินผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 การขานชื่อ การให
คะแนนการเขาชั้นเรียนและการ
สงงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเขา
รวมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สั งเกตพฤติ กรรมของ
นั กศึ กษาใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
อยางตอเนื่อง

2. ดานความรู
2.1 การประเมินจากแบบ
ทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคนหาขอเท็จจริง ทํา
ความเขาใจ ประเมินขอมูลจากหลักฐาน
และนําขอสรุปมาใชประโยชนได
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะหปญหาที่
ซับซอน และเสนอแนวทางแกไขที่
สรางสรรค
4.ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล ไดแก ภาวะผูนําและการบริหาร
การจัดการ
ความเขาใจ วัฒนธรรมและสังคมที่
แตกตาง ความสามารถในการทํางานและ
แกปญหากลุมได
4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง ไดแก
ความรับผิดชอบการเรียนรูอยางตอเนื่อง
การพัฒนาตนเองดานอารมณ การพัฒนา
ตนเองดานสังคม
4.3 มีความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก
รักและภาคภูมิใจในทองถิ่นมหาวิทยาลัยฯ

กลยุทธการสอน
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สงเสริมการเรียนรูจากการ
แกปญหา
3.2 ใหนักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณจริง
3.3. มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหและสังเคราะห
4.ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กําหนดการทํางานกลุมโดยให
หมุนเวียนการเปนผูนําและผูรายงาน
4.2 ใหคําแนะนําในการเขารวม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให ค วามสํา คั ญ ในการแบ ง
หนาที่ความรับผิดชอบและการให
ความรวมมือ
4.4 มอบหมายงานใหสัมภาษณ
บุคคลตาง ๆ

การประเมินผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การดําเนินงานและการแกปญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ
การจากสถานการณจริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ
4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการ
รายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารย
และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเขา
รวมกิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
4.4 ประเมิ น จาการ
สั ง เกตพฤติ ก รรม
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มาตรฐานผลการเรียนรู
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห ใช
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรในการ
แกปญหา
และการตัดสินใจในการดํารงชีวิต
5.2 มีทักษะในการติดตอสื่อสาร ทั้ง
การฟง พูด อาน เขียน และเลือกใช
รูปแบบ
การนําเสนอไดเหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
5.3 มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบคน คนควาแหลงขอมูล
ความรูและเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรูเทาทันการสื่อสาร
จากแหลงสารสนเทศทุกรูปแบบ

กลยุทธการสอน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สงเสริมใหเห็นความสําคัญ และ
ฝกใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและ
ขอมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานคนควาองค
ความรูจากแหลงขอมูลจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ ใหนักศึกษานําเสนอหนาชั้น
5.3 การใ ช ศั ก ย ภ า พ ท า ง
คอมพิ ว เตอร แ ล ะเทคโ นโล ยี
สารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่
ไดรับมอบหมาย
5.4 ฝกการนําเสนองานโดยเนน
ความสําคัญของการใชภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมิ น จากผลงาน
และการนําเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการปฏิบัติงาน
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีวิ นั ย ตรงตอเวลา และมี ความ
รับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.2 แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยาง
สม่ําเสมอ
1.3 ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
1.4 เคารพในระเบียบและกฏเกณฑของ
องคกรและสังคม

2. ดานความรู
2.1 มี ค วามรู  แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
2.2 สามารถวิเคราะหป ญหา เขาใจและ
อธิ บ ายความต อ งการทางคอมพิ ว เตอร
รวมทั้ ง ประยุ กต ค วามรู ทั กษะ และการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.3 สามารถติ ดตามความกา วหน า และ
วิวัฒนาการของรายวิชา รวมทั้งการนําไป
ประยุกตใชงาน
2.4 สามารถบูรณาการความรูในวิชากับความ
รูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กลยุทธการสอน

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1 . 1 กํา ห น ด ใ ห ทุ ก ร า ย วิ ช า
สอดแทรกสาระและกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนที่ ใ ห ผู เ รี ย นตระหนั ก ในคุ ณ ค า
ของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย เชน การเขา
ชั้นเรียนตรง เวลา แตงกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
1.3 สงเสริมคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค
ได แ ก การไม ก ล า วเท็ จ และลั ก ทรั พ ย
ในทางวิชาการ ซึ่งหมายถึงการไมแอบ
อางงานผูอื่นเปนของตน (plagiarism)
ก า ร ไ ม บิ ด เ บื อ น ข อ มู ล ใ น ร า ย ง า น
(falsification) การไมสรางหลักฐานอัน
เปนเท็จ (fabrication) การไมทุจริตการ
สอบ
2. ดานความรู
ใช การเรี ยนการสอนในหลากหลาย
รู ป แบบ โดยเน น หลั ก การทางทฤษฎี
และประยุกต ทางปฎิ บัติ ทั้ง นี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควร
จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู เชี่ยวชาญที่ มี
ประสบการณ ตรงมาเปน วิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ

การประเมินผลการเรียนรู

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ประเมินผลจากการสังเกต
ทั้งสังเกตโดยการเขาไปมีสวนรว ม
และสังเกตอยูภายนอก
1.2 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู เ รี ย น
เชน การเขาชั้นตรงเวลา สงงานตรง
เวลาและครบถ ว น เป น ต น และ
อัตราการทุจริตมีปริมาณนอย
1.3 ประ เมิ น โดย การ วั ด ผ ล
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณจริง

2. ดานความรู
2.1 การทดสอบยอย
2.2 การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
2.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
2.4 ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชัน้ เรียน
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มาตรฐานผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1คิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง
เปนระบบ
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับ
การแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ  ม คน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต างประเทศอย างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใหความชวยเหลือและ
อํ า นวยความสะดวกแก ก ารแก ป  ญ หา
สถาน การณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาท
ของผู  นํ า หรื อ ในบทบาทของผู  ร  ว มที ม
ทํางาน
4.3 มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง

กลยุทธการสอน
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 กรณี ศึ ก ษาทางการประยุ ก ต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3.2 การอภิปรายกลุม
3.3 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง

การประเมินผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา
ประเมิ นตาม ส ภ าพจ ริ ง จา ก
ผลงาน และการปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ เปนตน

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรม
ใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ต
องประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนคว
าหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น
หรื อ ผู  มี ป ระสบการณ โดยมี ค วาม
คาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู  ด  า นทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บุ ค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ กรรม และ
การแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาใน
การนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ
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มาตรฐานผลการเรียนรู
5. ดานทักษะในการวิเคราะห เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเป
นที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก
ไขป ญ หาโดยใช ส ารสนเทศทางคณิ ต
ศาสตรหรือ การแสดงสถิติประยุกตตอป
ญหาที่เกี่ยว ของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน
เลือกใชรูปแบบ ของสื่อการนําเสนออยาง
เหมาะสม

กลยุทธการสอน
5. ดานทักษะในการวิเคราะห เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเป
นที่ มี อ ยู  ใ นป จ จุ บั น ต อ การทํ า งานที่
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไข
ป ญ หาโดยใช ส ารสนเทศทางคณิ ต
ศาสตรหรือ การแสดงสถิติประยุกตต
อปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.3
สามารถสื่ อ สารอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล า และการ
เขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบ ของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม

การประเมินผลการเรียนรู
5. ดานทักษะในการวิเคราะห
เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
นํ า เ ส น อ โ ด ย ใ ช  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร
5.2
ประเมิ น จาก
ความสามารถในการอธิบาย การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการ
นําเสนอตอชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ข)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 อาจารยแจงผลการประเมินทุกรายวิชาเพื่อการทบทวน
2.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแตละภาคเรียน
2.3 จัดทําขอสอบกลางที่มีมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผูสอนหลายคน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ข)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิ เ ทศอาจารย ใ หม เรื่ อ งบทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการเรี ย นรู ข อง
นักศึกษาในรายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผู เรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวม
เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย
2.3 การจัดทําเว็บไซต เอกสารเผยแพร การพัฒนาความรู
2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนว
ปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ
และอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระทําทุกปอยางตอเนื่อง
1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
1.4 จัดใหมีการเรียนการสอนรวมกันระหวางคณะทุกคณะเพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตํารา วัสดุฝก ครุภั ณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน ที่มีอยูเดิม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการและลักษณะเฉพาะ
คอมพิวเตอร
โนตบุค
โปรเจ็กเตอร
เครื่องพิมพ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการเครือขาย
หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
ชุดฝกปฏิบัติการติดตั้งดาวเทียม

จํานวนที่มีอยูแลว จํานวนที่ตองการเพิ่ม หมายเหตุ
20
30
3
1
1
1
1
1

50
20
2
1
2
1
3
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จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาที่เปดสอน/และที่เกี่ยวของ
ลําดับที่
ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
1
หนังสือตําราภาษาไทยดานคอมพิวเตอร
2
หนังสือตําราภาษาอังกฤษ
3
วารสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

* อางอิงจากสํานักวิทยบริการ

จํานวนที่มีอยูแลว
จํานวน 1500 ชื่อเรื่อง
จํานวน 100 ชื่อเรื่อง
จํานวน 10 ชื่อเรื่อง

จํานวนที่ตองการเพิ่ม
500 ชื่อเรื่อง
50 ชื่อเรื่อง
50 ชื่อเรื่อง

แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ลําดับที่
ชื่อสถานที/่ สถานที่ตั้ง
หมายเหตุ
1
สถานประกอบการเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดอื่น
2
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
แหลงสืบคนจากอินเทอรเน็ต
นักศึกษาสามารถสืบคนจากเว็บไซตตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของทางอินเทอรเน็ตได

2.3 การจั ด หาทรั พยากรการเรี ย นการสอนเพิ่ มเติ ม คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรมและ
มหาวิทยาลัยมีแหลงรวบรวมหนังสือ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการสํารวจ
ความตองการหองเรียน หองปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร ตําราเรียนและสื่ออื่นๆ อยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของคณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา คณะดําเนินการ
รวบรวมขอมูลผูใชหนังสือหรือวารสารตางๆ เพื่อรายงานบริหารและคณาจารยเปนประจําปละ 1
ครั้ง
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
ผูที่จะเปนอาจารยใหมจะตองมีคุณวุฒิตรงกับอัตราที่ตั้งไว ผูที่จะสมัครเปนอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สวนการคัดเลือกอาจารยใหม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมกําหนดใหมีการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ (สําหรับผูที่สอบผาน
ขอเขียน)
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยผูสอนเปนครั้งคราว เพื่อติดตามการใช
หลั กสู ต ร และข อ มู ล มาใช ในการวางแผนการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รในระดั บ รายวิ ช า และระดั บ การ
ปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 จัดจางอาจารยพิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 พิจารณาผานการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
3.3.3 ประเมินผลการสอนของอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากร สาบสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี คุณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี ขึ้น ไปที่ เ กี่ ย วข องกั บ ภาระหน าที่ ใน
ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคคลากรต องเข าใจโครงสรางและธรรมชาติของหลั กสู ตรและจะต องสามารถบริ การให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการอบรม การศึกษาดูงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อจัด
ใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบกับนักศึกษาใหมเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการ
เรียนในหลักสูตรใหกับนักศึกษา
5.1.2 ในการลงทะเบี ย นเรี ย นในแต ล ะภาคการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให
นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึ กษาเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหั ส
สําหรับการลงทะเบียนเรียนจากอาจารยที่ปรึกษา
5.1.3 ในการดํ า เนิ น การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การลงทะเบี ย นเรี ย น นั ก ศึ ก ษาขอความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอนโดยจะตองยื่นคํารองตาง ๆ ผานอาจารยที่ปรึกษา
5.1.4 อาจารย ที่ ป รึ กษาจั ด โครงการสร า งเสริ ม ความสั มพั น ธ ร ะหว า งอาจารย ที่
ปรึกษากับนักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณใหคณาจารยที่ปรึกษาทุกคนเปนประจําทุกภาคการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึกขอความถึง
อาจารยผูสอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาคอมพิวเตอรนั้น คาดวามีความตองการกําลังคนดาน
คอมพิวเตอรนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี ทั้งนี้ คณะฯ โดยความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใช
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ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความ
ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี
ตัวบงชี้ที่ 1 – 5 ตองมีผลดําเนิน การบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวน
ตังบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ80 ของตัวบงชี้
รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาให ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน ผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผล การประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมทมี่ ีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมต่ํากวา3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 กอนสอนมีการประชุมรวมกันของอาจารยในโปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีประสบการณและวางแผนการสอนสําหรับรายวิชาที่ผูสอนแต
ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดําเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเปนระยะๆ โดยการสังเกตของ
ผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินโดยผูมีสวนรวม (stakeholders) ไดแก ผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง ศิษยเกา
ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสําเร็จการศึกษาทุก 5 ป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดํ าเนิน การประเมิ นคุณภาพการศึกษาประจํ าปตามดัชนี บงชี้ผลการดํ าเนิน งานที่ ระบุใน
หมวดที่ 7 ขอ 7 ทั้งนี้ตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดี โดยเกณฑ
การประเมิ นผ านคือ มี การดํ า เนิน งานตามขอ 1- 5 และอย างนอยร อยละ 80 ของตั วบ งชี้ ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยผูสอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหวางภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธการ
สอนทันทีจากขอมูลที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูสอนทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรมวิชา
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้หมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใชในรอบปการศึกษาตอไป
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ภาคผนวก ก

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1001003 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ศึ ก ษาเข า ใจเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรม
ปจจัยพื้ นฐานของพฤติกรรมได แก ปจจัย ทางชี ววิทยา ปจ จัยทางสังคม
วิทยา ปจจัยทางจิตวิทยา องคประกอบของพฤติกรรม เชน เชาวนปญญา
การจําการคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ
การเขาใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม
เพื่อการทํางานรวมกันและ การอยูรวมกันอยางเปนสุข
1001004 ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
3(3-0-6)
Critical Thinking Skills
ศึกษากระบวนการคิ ดของมนุ ษย ฝ กกระบวนการคิ ด แบบต าง ๆ
อาทิ การคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค
การคิ ดแบบนิร นัย การคิด แบบอุ ปนั ย การคิด อย างมีวิ จารณญาณ การ
แกปญหา การสื่อความคิด การใชความคิดในชีวิตประจําวัน
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ศึกษาความสําคัญและความจําเปนของการเลนกีฬาและการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบขายของกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ คุณคาของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตอรางกาย จิตใจ
อารมณและสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝกทักษะเบื้องตนในการเลนกีฬา การจัด
กิจกรรมทางนันทนาการ
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1161002 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบขาย จุดมุงหมาย และคุณประโยชนของการ
ออกกําลังกายหลักการและขั้นตอนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การ
ออกกํ าลั งกายเพื่ อพั ฒ นาสมรรถภาพ ทางกายด านต าง ๆ การเลื อก
กิจกรรมการออกกําลังกายใหสอดคลองกับเพศและวัย การประเมินผลการ
ออกกําลังกาย ฝกการออก
กําลังกาย
1511001 จริยธรรมกับมนุษย
3(3-0-6)
Ethics and Human Being
ศึกษาวิ เคราะหความหมายของจริย ธรรมและมนุษย ความสําคั ญ
ของจริยธรรมตอมนุษย ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สําคัญทาง
ปรัชญาและศาสนาสําหรับมนุษย การประยุกตใชหลักจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สวนบุคคลและสังคม
1511002 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย การดํารงชีวิตในสังคมโลกปจจุบัน
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและ
พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติ
สุขและสังคมที่มีสันติภาพ
1521001 พุทธศาสน
3(3-0-6)
Buddhism
ศึ ก ษาประวั ติ องค ป ระกอบต า งๆ และลั ก ษณะสํ า คั ญ ของ
พระพุทธศาสนา หลักธรรมสําคัญตางๆ ของพระพุทธศาสนา เช น หลั ก
เบญจขันธ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เปนตน
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เนนการ
ปฏิบัติ ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม
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1541001 ทักษะการใชภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ศึ ก ษาหลั ก การ รู ป แบบและวิ ธี ก ารใช ภ าษาในบริ บ ทต า งๆจาก
ทรัพยากรสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการคิดวิเคราะห การสังเคราะห การจับ
ประเด็นและการสรุปสาระสําคัญ โดยนําเสนอผลการศึกษาดวยวาจาและ
ลายลักษณ
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
ศึกษาหลักการและวิธีการใชภาษาและการสื่อสาร เพื่อใหบรรลุตาม
จุดประสงคฝกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการ
เขียน
1541003 ภาษาและการสื่อสารในทองถิ่น
3(3-0-6)
Language and Communication in Local Community
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารจากบริบทตาง
ๆ ในทองถิ่น ฝกการเก็บขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องตนตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษที่
ถู ก ต อ ง ฝ กทั ก ษะการอ า นและฟ ง บทความภาษาอั ง กฤษสั้ น ๆ และฝ ก
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ศึกษาโครงสรางประโยคในสถานการณตางๆ ตามหลัก ไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการสื่อสารเพื่อใหสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง
และมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
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1561001 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Oral - Aural Communication in Japanese Language
ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาญี่ปุนในบทสนทนา
เรื่ องทั่ ว ไปในชี วิ ตประจํ าวัน ฝกการฟ ง การเลาเรื่องและอธิ บ ายด วยคํ า
คําศัพทและสํานวนภาษาญี่ปุนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิ ตประจําวัน
การอธิ บ ายอย า งง า ยในชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ สามารถใช ภ าษาญี่ ปุ น ได
คลองแคลวในสถานการณจริง
1571001 การฟงและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Oral - Aural Communication in Chinese Language
ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาจี นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคํ า
คําศัพท และสํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน การ
อธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใชภาษาจีนไดคลองแคลว
ในสถานการณจริง
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการคนควา
3(3-0-6)
Information for Research and Study
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐาน
การรูสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศประเภทตางๆ ทรัพยากรสารสนเทศ
การจั ด ระบบทรั พยากรสารสนเทศ แหล ง สารสนเทศอ า งอิ ง เครื่ อ งมื อ
สืบ ค น ทรั พยากรสารสนเทศ การเข าถึ งสารสนเทศ การอ างอิ งและการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควา
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1691001 การฟงและการพูดภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
Oral - Aural Communication in Myanmar Language
ศึกษาความหมายของคําศัพทและสํานวนภาษาพมาในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคํ า
คําศัพท และสํานวนภาษาพมาในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน
การอธิ บ ายอย า งง า ยในชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ สามารถใช ภ าษาพม า ได
คลองแคลวในสถานการณจริง
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
Aesthetics of Visual Art
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ที่ เป นแรงบั นดาลใจในการสรางผลงานทัศนศิ ล ป
แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม พรอมทั้งรับรูองคประกอบ
ความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถายทอดของงานทัศนศิลปไทย จน
เกิดคุณคาของงานทัศนศิลปดานความงามและเรื่องราว โดยผานขั้นตอน
การเรียนรูในหลักการดูงานทัศนศิลปเบื้องตนและนําไปสูการวิจารณผลงาน
ทัศนศิลปตามหลักวิชาการ
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Drama
ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรของความงาม ความหมาย
ของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องคประกอบของศิลปะการแสดงทาง
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากลความสําคัญของ การรับรู ศาสตรตาง ๆ ของ
ศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม
Music Appreciation
ศึกษาองคประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก คีตลักษณ ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สําคัญและคีตวรรณกรรมที่
ไดรับการยกยองบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ
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2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย
3(3-0-6)
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตอเศรษฐกิจ
สังคมไทยในอดีต แนวคิดเบื้องตนของเศรษฐศาสตรทางเลือก แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
สังคมไทยโดยเฉพาะการนําไปประยุกตใชในกรณีศึกษาของกลุมผลิตภัณฑ
ทองถิ่น
2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ
3(3-0-6)
Social Equity and Peace
ศึกษา กระบวนทัศน ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะหเชิง
วิพากษ โครงสรางและชนชั้นทางสังคม ความเทาเทียมทางโอกาสและ
ความสําเร็จ ความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงทางสังคม กระบวนการทําให
เปนคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจายอํานาจ การ
มีสวนรวมและการเพิ่มพลังใหประชาชน เอ็นจีโอ กลุมประชาสังคม และ
ขบวนการทางสังคม เพื่อการสรางสรรคความเปนธรรมทางสังคมและ
สันติภาพ
2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3(2-2-5)
Civics and Social Responsibility
ศึ ก ษาโดยการจั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ของความเป น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ การดําเนินชีวิตที่ทําประโยชนและมีความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยสวนรวม การมีจิตสํานึกรักประเทศชาติ
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2521001 โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน
3(3-0-6)
Globalization and Localization
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก
ความสําคัญและความสัมพันธของการศึกษาทองถิ่นกับโลกาภิวัตน ศึกษา
ท อ งถิ่ น ในมิ ติ ท างสภาพภู มิ ศ าสตร ประวั ติ ศ าสตร ความเป น ชุ ม ชน
การเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมในลั ก ษณะ สห
วิ ท ยาการ ศึ กษากระบวนการโลกาภิ วั ต น ความสั มพั น ธ ท างเศรษฐกิ จ
การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชน
ทองถิ่น
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Society
ศึกษาประเทศไทยดานกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรค
ในการพัฒ นาประเทศ ลั กษณะทั่ วไปของวิ ถีไทย การเปลี่ ยนแปลงของ
สังคมไทย โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปญหาสังคมและภูมิปญญาไทย
ศึกษาสังคมโลก ความเป น โลกาภิวั ตน การจัด ระเบียบโลกในดานสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง โดยเนนความสัมพันธระหวางไทย
และสังคมโลก
2541001 มนุษย ชุมชนและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human Being Community and Environment
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย ชุมชน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
มนุษย ชุมชน และสิ่งแวดลอม ประชากรของมนุษยและความสัมพันธทาง
พื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
ตอสิ่ งแวดลอม ด านการใช พลั งงาน ดานการเกษตร พรอมแนวทางการ
แกปญหาจริยศาสตรสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2541002 การจัดการทรัพยากรทองถิ่น
Local Resource Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรท อ งถิ่ น การจั ด การแบบบู ร ณาการเชิ ง
ระบบ โดยมุงใชมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร นิติศาสตร ธรรมาภิบาล
ภูมิป ญญาท องถิ่น การมี สว นร วม หลักความพอเพีย งและเทคโนโลยีภู มิ
สารสนเทศ เพื่อเนนความเปนชุมชนและความยั่งยืน
2551002 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ศึกษาความรูพื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
ระเบียบการบริหารราชการแผนดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและ
องค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการเมืองการปกครอง
ของไทยภายหลังสมัยใหม ตลอดจนปญหาและแนวโนมของการเมืองการ
ปกครองของไทยในอนาคต
2561001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to Law
ศึกษาความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิด
ต า ง ๆ ของกฎหมาย การใช แ ละการยกเลิ ก กฎหมาย หลั ก ทั่ ว ไปของ
กฎหมายแพงและอาญา
3541001 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
ศึ กษาหลั กการและแนวคิ ด ในการเป น ผู ป ระกอบการ ได แก การ
จัดการ การบัญชี การเงิ น การบริหารบุคลากร การบริหารสํ านักงาน
การตลาด ส ว นประสมทางการตลาด การวิ เ คราะห แ ละเลื อ กตลาด
เปาหมาย สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ
ควบคุมทางการตลาดในฐานะที่เปนผูประกอบการที่ ยึดหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรม การประเมินตนเองสําหรับการเปนผูประกอบการ
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3561001 ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม
3(3-0-6)
Leadership and Contemporary Management
ศึกษาเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทหนาที่ ที่
จะมีสวนชวยในการเสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผูนําใน
การทํ างานเป น ที ม แนวทางและเทคนิ ค การประยุ กต ใ ช วิ ธี การจั ด การ
สมั ย ใหม เช น การจั ด การความรู การจั ด การคุ ณ ภาพ การจั ด การที่
รับผิดชอบตอสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพี่อใชในการจัดการองคการ เชน การวางแผน การตัดสินใจ
และการควบคุม เปนตน ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
แนวคิ ด และหลั ก การเบื้ อ งต น ของระบบเศรษฐกิ จ การดํ า เนิ น
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของสั งคม เช น กลไกราคา การวางแผนการใช
ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐ และเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบ
เศรษฐกิ จแบบพอเพี ย งและการนํ าไปประยุ กต ใช ในชีวิ ต ประจําวั น การ
จัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและเพื่อเปนพื้นฐานในการ
วิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐกิจ
ในชีวิตประจําวันภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลั กแนวคิด ทฤษฏีของระบบเศรษฐกิ จที่เ กิดขึ้ นในประเทศ
ไทยโดยแสดงให เ ห็ น ถึ งอิ ทธิ พลของวั ฒ นธรรมและสถาบั น ที่ มีต อระบบ
สังคมและเศรษฐกิจ ปญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุน
นิยมที่ผานมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม
และวิธีการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติ
เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน การวิเคราะหความสําเร็จ
ของกรณีศึกษาที่มีการนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณ
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4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
Science and Technology for Development
ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิ
ป ญ ญาทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องท อ งถิ่ น และของไทย
ความกาวหนาวิทยาการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยและนานา
ประเทศ ความสําคัญและบทบาททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน
Science and Technology for Daily Life
ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
สารเคมี ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น สมุ น ไพร ความรู พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร
พลังงานที่ใชในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต
4001003 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
Conservation Environments and Natural Resources
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตอมนุษยและระบบสิ่งแวดลอม การ
อนุรักษรวมถึงสถานการณสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและ
ผลกระทบตลอดจนแนวทางแกไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
และโลก
4091001 คณิตศาสตรพื้นฐาน
Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร การใหเหตุผล เซต
ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบเลขฐาน จํานวนจริง
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4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปนและ
ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องตน กําหนดการเชิงเสนฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางดานสถิติและการตัดสินใจ
4121001 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา

Computer Skills and Information Technology for Students

3(2-2-5)

ศึกษาการใชงานระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับจัดการแฟมขอมูล
การใช ง านโปรแกรมอรรถประโยชน เ บื้ อ งต น การใช ง านอิ น เทอร เ น็ ต
เบื้องตน
4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Word Processing and Presentation
ศึ ก ษาการใช ง านโปรแกรมด า นการประมวลผลคํ า เพื่ อ จั ด เก็ บ
แฟ มขอมู ลเอกสารและเรี ย กแฟ มขอมู ลมาแกไข การกํ าหนดรูป แบบ
เอกสาร การสรางตาราง การคนหาและการเปลี่ยนแปลงขอความ คําสั่ง
พิเศษในการสั่งพิมพ
การสรางจดหมายเวียน การประยุกตในงาน
พิมพเอกสารตาง ๆ การนําเสนองานดวยโปรแกรมดานการนําเสนอผลงาน
จั ด ทํ า ในรู ป แบบข อความและสื่ อ ประสม เช น การแทรกและตกแต ง
ขอความ การแทรกและตกแตงรูปภาพ/รูปวาด
การแทรกแผนผัง
องค กรและแผนภูมิ การแทรกเสีย งและภาพเคลื่ อนไหว
การ
เชื่อมโยง การใสลักษณะพิเศษใหกับวัตถุและแผนงานนําเสนอ
4121004 ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล
3(2-2-5)
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications

ศึกษาการทํ างานด ว ยโปรแกรมกระดานคํ านวณ การใช สมุ ด งาน
ตกแตงแผนงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผนงาน แทรกรูปภาพ
แผนผังและวัตถุอื่นๆ วาดภาพและปรับแตงรายละเอียดของวัตถุ เทคนิค
แผนภูมิ
การคํานวณโดยใชสูตร การใชงานฟงกชันตาง ๆ เชน
ฟงกชัน ดานการตรวจสอบเงื่อนไข ฟงกชันทางสถิติ ฟงกชันจัดการขอมูล
และฟงกชันอื่น ๆ เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ
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4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
Website Design and Development
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บ ไซต โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเรียนรูการนําไปประยุกตใชกับระบบงานขององคกร
การสรางและออกแบบเว็บเพจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
ศึกษาวิวัฒนาการและความสําคัญของการเกษตร ระบบการเกษตร
ที่เหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว เกษตรอินทรีย การเกษตรตามแนว
พระราชดํ า ริ ผลผลิ ต ของการเกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ ป ลอดภั ย ป จ จั ย
สภาพแวดล อ มต อ การผลิ ต ทางการเกษตร การใช วั ส ดุ เ หลื อ ใช ท าง
การเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Technology in Daily Life
ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านช า งเบื้ อ งต น รวมทั้ ง การติ ด ตั้ ง การใช ก าร
บํารุงรักษาและซอมแซมเบื้องตน เชน การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยน
อุปกรณไฟฟาภายในบาน หรือการซอมแซมเครื่องใชในสํานักงานทั่วไป
5501002 เทคโนโลยีทองถิ่น
Local Technology
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนทองถิ่น โดยการรวมมือของ
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาและแกปญหาของชุมชนดวยองคความรู ยอมรับและ
คงไว ซึ่ ง เอกลั ก ษณ ข องท อ งถิ่ น รวมถึ ง การถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาด า น
เทคโนโลยี ภายใตบริบทและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5701101

5701201

5701301

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Technology
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรมฝกการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม โดยมุงพัฒนาและฝกฝนทักษะ
ด า นการอ า น การเขี ย น การฟ ง การพู ด และสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม
งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Handicraft for Industrial Technology
ศึกษาหลักการ ความสําคัญของงานชางอุตสาหกรรม กฏ ระเบียบ ขอบังคับ
และวิธีการใชเครื่องมือ เครือ่ งจักรในงานชางอุตสาหกรรมอยางถูกวิธีและปลอดภัย
ฝกปฏิบัติงานดานฝมือชางเบื้องตน เรียนรูเครื่องมือในงานชางอุตสาหกรรม
เชน งานเครื่องจักรกลการผลิต งานโลหะ งานไม งานเชื่อม หรืองานไฟฟา
การเขียนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Drawing for Industrial Technology
ศึ กษามาตรฐานการเขี ย นแบบสากล มาตราส ว น มาตรฐานการให ข นาด
มาตรฐานตัวอักษร
ปฏิบัติการเขียนแบบราง การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียน
ภาพเสมือน (Perspective) การเขียนภาพตัด(Selection Drawing) กรณีตัวอยาง
การเขียนแบบงานไฟฟา การอานแบบงานระบบ การเขียนแบบเครื่องกล หรือการ
เขียนแบบกอสราง ศึกษาและใชคําสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนแบบเบื้องตน
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5701401

5701501

5701202

การออกแบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Designing in Industrial Work
ศึ ก ษาหลั ก การ กระบวนการออกแบบในงานอุ ต สาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากล วิธีคิดสรางสรรค การประเมิน การวิเคราะห และการพัฒนาแนวคิด
ในการออกแบบในสถานการณ จริง ฝ กวิ เคราะหเ ปรีย บเทีย บสิ่งที่มีอิทธิพลตอการ
ออกแบบ
ฝกปฏิบัติการออกแบบในงานอุตสาหกรรม และการนําเสนอผลงานโดยเนน
ความงามและประโยชนใชสอย
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Software Application for Industrial Technology
ศึ ก ษาพื้ น ฐานการสื บ ค น ข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นางานทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ความสําคัญของโปรแกรมสําเร็จรูปกับการทํางาน
ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานงานสํานักงานหรือโปรแกรมสําเร็จรูป
เฉพาะทางในงานอุตสาหกรรมเพื่อสรางทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Safety in Industrial Work
ศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัย ในการทํางาน ความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเฉพาะ
ดาน เช น สภาพแวดล อม การวางผั งโรงงานที่ ป ลอดภั ย การป องกั นอั น ตรายจาก
เครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการใชปมโลหะ การปองกันอัคคีภัย กฏหมายความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน
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2. กลุมวิชาเอก
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
5721101

5721102

5721601

5722201

5722101

คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Mathematics for Computer Technology
คณิ ต ศาสตร แ บบไม ต อ เนื่ อ ง กราฟ ทฤษฎี เ ซตและต น ไม ฟ ง ก ชั น และ
ความสัมพันธ พรอบพอรซิชันแนล และพรีดิกชันแคลคูลัส พีชคณิตบูลีน ควอนติไฟ
เออร อุปนัย และแบบจําลองทางคณิตศาสตรของคอมพิวเตอร
ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Physics for Computer Technology
ศึกษาหลักการทํางาน การใหความหมายของคําตาง ๆ ในทางฟสิกส
โดยเฉพาะดานไฟฟ า รู จักวิ ธี ตอและบั ด กรีส ว นประกอบ รู แบบวงจรไฟฟ ารู จั ก
เครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวกับวิธีใช วิธีแกขอไขขัดของ ตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาในบานศึกษารายละเอียดเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด
คํ า นวณและการปฏิ บั ติ การทดลองด า นไฟฟ า ปฏิ บั ติ บั ด กรี ส ว นประกอบ
วงจรไฟฟา การใชเครื่องมือที่ใชตรวจซอมเครื่องใชไฟฟา
ดิจิตอลเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Digital
ศึ ก ษาระบบตั ว เลขฐาน และการเปลี่ ย นแปลงฐาน เลขรหั ส ต า งๆ การ
ออกแบบวงจรคอมบิ เนชั่ นลอจิ กเกจ การออกแบบวงจรลอจิ กทฤษฎีเดอมอร แกน
ลอจิกเกจ ผังคารนอร ดวยวงจรรวมทีทีแอล ซีมอส และการประยุกตใชงาน
ปฏิบัติทดลองการทํางานของวงจรภายในอุปกรณลอจิกเกจตางๆ หลักการ
เชื่อมตอกันระหวางลอจิกเกจ
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
โครงสร า งพื้ น ฐานของระบบคอมพิ ว เตอร ส มั ย ใหม การแทนข อ มู ล ใน
คอมพิวเตอร การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาตามขั้นตอนวิธีดวยภาษาระดับสูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนและการนําเสนอ
3(3-0-6)
English for the Retrieval and Presentation
ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูดการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ
การติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ ไดการแนะนําตนเองและผูอื่น การใหขอมูลและ
คําแนะนํา การสนทนาการแสดงความรูสึ ก การสืบ คนบทความ งานวิจัย โดยใช
ขอมูลสนเทศผานระบบสารนิเทศ รูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหล งข อมูล ต างๆ เช น หนั งสื อพิมพ วารสาร สื่ ออิเ ล็ กทรอนิ กส และสามารถ
นําเสนองานไดอยางถูกตอง
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5722701

ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
3(2-2-5)
Communication Systems and Telecommunication
ศึกษาการสื่อสารแบบตางๆ การจัดระบบสื่อสารในประเทศไทย การรั บ สง
สั ญญาณแบบต างๆ อุ ป กรณ ที่เ กี่ ย วข อง การเดิ น สาย และติ ด ตั้ งโทรศั พท ภ ายใน
ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ปฏิบัติการติดตั้งโทรศัพทภายใน ตรวจสอบแกไขขอบกพรองของเครื่องรับ
โทรศัพท และซอมระบบอินเตอรคอม
5722301 ระบบเครือขายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Networking System in Computer Technology
ศึกษาโครงสรางขอมูล บิต ไบต เวิรด การแทนรหัส การสื่อสารดวยรหัส การ
แกไขข อผิ ดพลาดจากรหั สที่ สงมาในระบบสื่อสาร มาตรฐานของการสื่ อสารข อมู ล
เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต เครื อ ข า ยอิ น ทราเน็ ต เครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรในงานตางๆ
ปฏิบัติการใชระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรกับงานดานตางๆ
ได เ พื่ อ ให มี ค วามรู ความเข า ใจ และสามารถแสวงหาข อ มู ล ข า วสาร โดยใช
ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรได
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
Microcontroller
ศึกษาทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร ปฏิบัติการดานฮารดแวรและซอฟทแวร ที่
เกี่ยวของกับระบบ คอมพิวเตอร รหัสคําสั่งของไมโครโปรเซสเซอร ภาษาแอสแซมบลี
วิธีอางถึงตําแหนง หนวยความจําอินพุท-เอาทพุท อินเทอรเฟส
ปฏิบั ติการเขี ยนโปรแกรมควบคุมระบบ เช น โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
หรือโปรแกรมภาษาระดับสูงอื่นๆที่ใชในไมโครคอนโทรลเลอร
5722402 โครงสรางคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Organization and Architecture
หลั ก พื้ น ฐานของสถาป ต ยกรรมและองค ป ระกอบคอมพิ ว เตอร หลั ก วิ ธี
ออกแบบ สถาป ต ยกรรมซี พี ยู ชุ ด คํ า สั่ ง การออกแบบเอแอลยู ลํ า ดั บ ชั้ น ของ
หนวยความจํา หนวยความจําเสมือน หนวยความจําแคช สถาปตยกรรมอินพุตเอาตพุต
การขัดจังหวะ และดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน โปรเซสเซอรแบบไปปไลน มัลติ
โปรเซสเซอร
ปฏิ บั ติ เ ขี ย นโปรแกรมเพื่ อศึ กษาการทํ างานของไมโครโปรเซสเซอร และ
อุปกรณตอพวง
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5723901

สัมมนาปญหาพิเศษดานเทคโนโลยี
3(0-6-3)
Special problem seminar in Technology
นักศึกษาตองสัมมนาในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือการพัฒนาทีเ่ กี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร ใหแกผูเขารวมสัมนา และตองสงรายงานการสัมมนานั้น
5723902 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 1
3(2-2-5)
Research and Development in Technology 1
ศึ กษาและนํ าเสนอ หั ว ข อโครงงานทางเทคโนโลยี เ พื่ อการศึ กษา ค น คว า
ทดลองและพัฒนาโครงงานโดยจะตองมีการสงโครงรางงานวิจัยตออาจารยที่ปรึกษา
และ/หรือ คณะกรรมการ
5723903 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2
3(2-2-5)
Research and Development in Technology 2
ทดลองและพัฒนาโครงงานที่นําเสนอ โดยจะตองมีการสงรูปเลมวิจัย และ
ชิ้นงานเมื่อจบภาคการศึกษา
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2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
กลุมวิชาพื้นฐาน
5722103

5723101

5723102

การวิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis for Computer Technology
นิยามและกฎพื้นฐานของอุปกรณในการวิเคราะหวงจรไฟฟา การวิเคราะห
แบบโหนดและเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอรตัน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา
ปฏิบัติใชเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟาไดถูกตอง
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Laws and Ethics for Computer Technology
ศึกษาความรูดานระเบียบ และกฏหมายดานคอมพิวเตอร เพื่อแสดงถึงความ
เป น มื อ อาชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบของเทคโนโลยี ด า น
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยีเครือ่ งใชและโปรแกรมสําเร็จรูปสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Machines and Application Technology
ศึกษาการทํางานของเครื่องถายเอกสารแบบตางๆ เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงเชนเครื่องพิมพ ปฏิบัติการบํารุงรักษาและการแกไขเมื่อเกิดขัดของใน
กรณีตัวอยาง
ปฏิบัติการใชซอฟตแวรในสํานักงานเชนโปรแกรมสําเร็จรูปดานการคํานวณ
กลุมวิชาพัฒนาซอฟตแวร

5722202

5723201

การขียนโปรแกรมรวมสมัย
3(2-2-5)
Modern Computer Programming
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล ศึกษาแนวคิดและหลักการการเขียนโปรแกรมที่
ทันสมัยเชน การเขียนโปรแกรมเพื่อใหบริการ หรือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย (Web Service)
ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโปรแกรมภาษาที่ ทั น สมั ย หรื อ เป น ที่ นิ ย มในป จ จุ บั น เพื่ อ
ประยุกตใชตามกรณีตัวอยาง เชน งานอุตสาหกรรม งานบัญชี หรืองานธุรกิจอื่นๆ
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
The Development of Database System
ศึกษาลักษณะเฉพาะของระบบฐานขอมูล รูปแบบการจัดเก็บขอมูล หลักการ
ของระบบฐานข อมูล การออกแบบฐานขอมูล เอนทิ ตี และความสั มพันธ การปรั บ
บรรทัดฐานของขอมูล
ปฏิบัติการประยุกตใชภาษา SQL สําหรับจัดการฐานขอมูล การโปรแกรมใน
ระบบจัดการฐานขอมูล
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5723202

การวิเคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวร
3(2-2-5)
Analysis and Design of Software Systems
สถาปตยกรรมซอฟตแวรจากมุมมองดานโครงสรางและพฤติกรรมการทํางาน
ของระบบกรณีศึกษาการใชเทคนิคในการพัฒนาสถาปตยกรรมซอฟตแวร
ปฏิบัติการการประยุกตใชแมแบบสถาปตยกรรม (Architectural Pattern)
และแมแบบสําหรับการออกแบบ (Design Pattern) ในการพัฒนาสถาปตยกรรม
ซอฟตแวร

5723203

เทคโนโลยีพานิชณอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Commerce Technology
เทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีเครือขายและทิศทางในอนาคต
เทคโนโลยีฐานขอมูล การเชื่อมตอระหวางเว็บและฐานขอมูล ประเด็นดานความมั่นคง
ระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส ขาวกรองทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ความเปน
สวนตัว
ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ด ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร และ/หรือ เทคโนโลยีดานพานิชณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย
กลุมวิชาระบบเครือขาย

5722302

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Data communications and computer networks
ศึกษาทฤษฎีเครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด การสงขอมูล
การควบคุมในระดับเชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอรระยะใกล
และระยะไกล ภาพรวมของเครือขายระดับทองถิ่น (แลน) ระดับเมือง (แมน) ระดับ
สากล (แวน) สถาปตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล
ปฏิบัติการทําเครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด การสง
ขอมูลการควบคุมในระดับเชื่อมโยงขอมู ล เทคโนโลยี ของเครือขายคอมพิวเตอร
ระยะใกลและระยะไกล ภาพรวมของเครือขายระดับทองถิ่น (แลน) ระดับเมือง (แมน)
ระดับสากล (แวน) สถาปตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล
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5723301

5723302

5724301

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Network
ศึกษาเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอบขายงานเจ็ดชั้น เปรียบเทียบกับโปรโตคอล
TCP/IP การอางแอดเดรสแบบ IP การทําซับเนต การคนหาเสนทาง (routing) แบบ
ตางๆ การใช อุป กรณ เครือขายประเภท สวิทชิ่ง ในหลายๆระดั บ เช น ระดับ เชื่ อม
ขอมูล ระดับเครือขาย เปนตน การเชื่อมตอผานเครือขายแบบวงกวาง เชน Frame
Relay ISDN เปนตน
ปฏิบัติการใชโปรแกรมจําลองเนนโปรโตคอล HDLC ออกแบบเครือขายระดับ
campus
การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Network Application
ศึกษาหลักการโพรโทคอลหาเสนทาง ปฏิบัติการตั้งคาการควบคุมการเขาถึง
(เอซีแอล) การออกแบบและการตั้งคาระบบแลนเสมือน ระบบสวิตชิ่ง การออกแบบ
ระบบเครือขายบริเวณกวาง
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร
3(3-3-5)
Computer Security
ศึกษาการทํางานเกี่ ยวกั บ หลั กการดานความมั่นคงของระบบคอมพิว เตอร
การประเมินความเสี่ยง การสรางรหัสลับ
ปฏิบัติการออกแบบความมั่นคงในระบบตลอดจนฝกใช หรือพัฒนาโปรแกรม
ดานความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
กลุมวิชาไมโครคอนโทรลเลอรและพีแอลซี

5723401

คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Computer
ศึ ก ษาระบบการควบคุ ม ด ว ยคอมพิ ว เตอร และการประยุ ก ต ใ ช ใ นงาน
อุตสาหกรรม จนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวของ และ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ การเขีย นโปรแกรมและการประยุกตใช อุปกรณคอมพิ วเตอรในการ
ควบคุมอัตโนมัติ
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5723402

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Control Systems
ศึกษาการควบคุมแบบอัตโนมัติ หลักการควบคุมลูป ปดวงจรและเปดวงจร
ระบบควบคุมลูปปด การวัดอัตรา การไหล การวิเคราะหวิธีการควบคุมกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม การออกแบบระบบควบคุมแบบ พี พีไอ และ พีดี ผลตอบสนอง
เชิงความถี่
ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติลูปปดวงจรและเปดวงจรระบบควบคุมลูปปดวงจร
โดยอัตโนมัติดวยโปรแกรมประยุกต

5723403

ระบบสมองกลฝงตัว
3(2-2-5)
Embedded Systems
ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบสมองกลฝงตัว โดยเนนที่การสื่อสารระหวาง
ระบบต า งๆ การเชื่ อ มต อ กั บ ภายนอก การประหยั ด พลั ง งาน ความมั่ น คง และ
เสถียรภาพ
ปฏิบัติการออกแบบระบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใชออกแบบ และกรณีศึกษา
การพัฒนาหุนยนต
3(2-2-5)
The Development of Robotics
ศึ ก ษาแนะนํ า หุ น ยนต การประยุ ก ต ใ ช หุ น ยนต รู ป แบบของหุ น ยนต แ บบ
เคลื่อนที่ แบบตรงและแบบผกผัน การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุนยนต
การเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ปฏิบัติการเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุนยนต การวางแผนแนวทางเดินและ
งานของแขนหุนยนต

5724401

กลุมวิชาทักษะและงานฝมือ
5723501

5723502

การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Drawing and Design
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ใ ช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการออกแบบวงจรไฟฟ า
อิเล็กทรอนิกส แผนภูมิสถิติในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งระบบ
3(2-2-5)
Operating System and System Installation
ศึ กษาระบบปฏิ บั ติ การเบื้ องต น ซึ่ งอธิ บ ายถึ งกระบวนการและภาวการณ
ทํางานหลายงานในเวลาเดียวกัน การจัดการและการกําหนดลําดับกระบวนการ การ
จัดการอินพุตเอาทพุต การจัดการหนวยความจํา
ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติ การตั้งคาระบบปฏิบัติการ การติดตั้งเครื่องแม
ขาย/ลูกขาย
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5724501

การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Circuit Base Study and Microcomputer Maintenance
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางทางกายภาพของไมโครคอมพิ วเตอร เชน ระบบบัส
ไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณนาฬิกา การอินเตอรเฟส หนวยความจําหนวยปอนขอมูล
หนวยแสดงผล สวนตาง ๆ ที่ประกอบเปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร อุปกรณที่ใชใน
การซอม
ปฏิบัติการประกอบ ตรวจเช็ค และการซอมไมโครคอมพิวเตอร ตามอาการ
หรือตามกรณีตัวอยาง
กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส

5721602

5722601

5723601

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Electronics
ศึกษาทฤษฎีและการใชงานเกี่ยวกับตัวนํา ตัวตานทาน ฉนวน สารกึ่งตัวนํา
โครงสราง สัญลักษณ แบบและชนิดตัวตานทาน, ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวนํา, รีเลย
คุณสมบัติทางฟสิกสของสารกึ่งตัวนําไดโอด วงจรกรองกระแส (Rectifier) แบบตาง ๆ
และฟลเตอรแบบตาง ๆ คาพารามิเตอร ทรานซิสเตอร วงจรทรานซิสเตอร
ประยุกตใชงาน ทั้งแบบดิจิตอลและแบบลิเนียร ไอซีออปแอมป
ปฏิบัติการตอวงจร การวัดและการทดสอบสารกึ่งตัวนําโดยใชออสซิลโลสโคป
และมัลติมิเตอร การตอวงจรแบบตาง ๆ
เครื่องมือวัดในงานอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronics Measurement
ศึกษาหลักการเครื่องมือวัดสัญญาณอนาล็อกและแบบดิจิตอลแบบตางๆ โดย
ใชเครื่องมือวัดสัญญาณ การขยายยานวัด กระแสและแรงดัน การคํานวณการหาคา
ตางทางไฟฟาดวยออสซิโลสโครบ
ปฏิบัติการใชงานเครื่องมือวัดในวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบแสดงเปนตัวเลข
และไมเปนตัวเลข การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปในการทดลองวัดคาตางๆ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-2-5)
Power Electronics
ศึกษาวิธีการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังแบบตางๆ วงจรเรียงกระแส
วงจรแปลงผัน วงจรแปลงผันความถี่ วงจรแปลงผันแบบรีโซแนนซ ตัวเหนี่ยวนําและ
หมอแปลง วงจรขับนําวงจรไทริสเตอร
ปฏิบัติการออกแบบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรแปลงผันแบบ
เฟสคอนโทรนเลอร วงจรแปลงผันความถี่สูง ทดลองใชโปรแกรมจําลองการทํางาน
วิเคราะหผลการทดลอง
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5724601

5724602

เซนเซอรและทรานดิวเซอร
3(2-2-5)
Sensors and Transducers
ศึกษาอุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอรตําแหนง, แสง, แรง, ความเร็ว,
ความดัน อุณหภูมิการวิเคราะหหลักการและขอจํากัดของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
ปฏิบัติการทดลองการทํางานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอรการนําไปใช
งานในระบบอุตสาหกรรม
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Electronic circuit Design
ศึกษาทฤษฎีและการออกแบบวงจรอนาลอกแบบแบงเวลา (Discrete-time
Analog Circuits) เชนวงจรกรองสัญญาณแบบ Itched-Capacitor วงจรสุมขอมูล
(Sample-Data) เปนตนวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล (Analog to Digital
Converter) ทั้งแบบปกติและแบบ Oversampling การออกแบบและการใชงานวงจร
โอเปอเรชันนัลแอมปปลิไฟลทั้งในระบบที่เปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน เชน วงจร
กรองแบบแอคทีฟ (Active filter) วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ (Comparator) เปนตน
ศึกษาทฤษฎีการออกแบบและลักษณะการใชงานของวงจร Phase Locked-Loop
ฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
กลุมวิชาการสื่อสารและโทรคม

5723701

5723702

ระบบภาพและเสียงในงานบริการ
3(2-2-5)
Video and Audio System Service
ศึ ก ษาทฤษฎี ค ลื่ น เสี ย งและภาพ การแพร ก ระจายคลื่ น หน ว ยการวั ด
วงจรขยายสั ญ ญาณ และรวมถึ ง วิ ธี ก ารของการบั น ทึ ก เสี ย งระบบกระจายเสี ย ง
สาธารณะ การตัดตอภาพและเสียง ออกแบบระบบภาพและระบบเสียงในหองประชุม
ปฏิบัติการทดลองการตัดตอภาพและเสียง ออกแบบการจัดระบบภาพและ
ระบบเสียงในหองประชุมและบํารุงรักษาระบบ
การสื่อสารดาวเทียม
3(2-2-5)
Satellite Communications
ศึกษาเกี่ยวกับความถี่ที่ใชในการสื่อสารดาวเทียม หลักการสื่อสารดาวเทียม
วงโคจรของดาวเทียมเทคใชดาวเทียมรวมกัน สถานีภาคพื้นดิน โครงขายสื่อสารของ
ดาวเทียมและชนิดของดาวเทียม ระบบสายดาวเทียมและการหาตําแหนงจากจุดใดๆ
บนโลก การคํานวณขนาด ความเขม การลดทอนของสัญญาณในระบบสื่ อสาร
ดาวเทียม
ฝกปฎิบัติติดตั้งจานดาวเทียมแบบหัวเดียว แบบหลายหัว และการประยุกต
การใชงานรีซีฟเวอรในบานพักรวมไปถึงระบบโรงแรม
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ระบบเคเบิลทองถิ่น
3(2-2-5)
Cable systems and Management
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจพื้นฐานติดตอสื่อสารของ
สัญญาณ คุณสมบัติของอุปกรณการติดตั้ง การออกแบบระบบโครงขายเคเบิล การ
ซอมบํารุง
ปฏิบัติการออกแบบระบบและติดตั้งเคเบิลในทองถิ่น การบริการงานเคเบิลใน
ทองถิ่น

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(90)
Preparation of Training Experience
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณ
วิ ช าชี พทางเทคโนโลยี อุต สาหกรรม เพื่ อให รั บ ทราบลั กษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ใหความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
5704702 ฝกประสบการณวิชาชีพ
5(450)
Field Experience
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู มีประสบการณการทํางานในวิชาชีพ รับทราบถึง
อุปสรรค ปญหาของการทํางานในวิชาชีพ ฝกการวิเคราะห การแก ปญหาเพื่อเป น
ประสบการณในการประกอบอาชีพกอนจบการศึกษา จึงมีแนวทางใหนักศึกษาไดฝก
ประสบการณวิชาชีพ ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5704703 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
บูรณาการความรูที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ ในการจัด
กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักศึกษา
การเตรียมความพรอม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดทักษะการปฏิบัติงาน
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5704701
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ภาคผนวก ข

ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหสอดคลองกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๒)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนีต้ ั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ อื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนีใ้ หใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ขอ ๕. ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาห
ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เปนหลักสูตรอิสระระยะ
สั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอน ใหระยะเวลาศึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอนที่มีระยะเวลาศึกษาไม
น อยกว าแปดสั ป ดาห ด ว ยก็ ได โดยจั ด ให มีก ารเรี ย นการสอนครบตามจํ านวนชั่ ว โมงเรี ย นในภาค
การศึกษาปกติสําหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
ขอ ๖. ผูที่เขาศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะตอง สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา
เวนแตหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง จะตองสําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเทา และตองมี
คุณสมบัติตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ ๗. การรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการโดยการสอบคัดเลือ ก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได
ขอ ๙. นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเวนการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน ว ยกิ ต รายวิ ช า โดยนํ า ประสบการณ หรื อ ผลการเรี ย นรายวิ ช าจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได
ขอ ๑๑. โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชา การคิดเทียบจํานวนชั่วโมงเรียนเปนคาหนวย
กิต การกําหนด
หนวยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแตละสาขาวิชา ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขอ ๑๒. มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทําหนาที่ ใหคําปรึกษา
แนะนําแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษา
ขอ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา
๙ หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๒
หนวยกิต
ในกรณีที่มีความจําเปน อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเวน ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑที่แตกตางไปจาก ที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได
ขอ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัยแลว
ขอ ๑๕. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา
แกนักศึกษาที่พนสภาพ การเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและ
ไมไดรักษาสภาพการเปนนักศึกษาก็ได
ขอ ๑๖. อาจารยผูส อนแตล ะคนต องจั ดทํ ารายละเอียดของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาที่ตนสอน
ขอ ๑๗. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารยผูสอนหลายคน ใหอาจารยผูสอนทุกคนรวมกัน
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชานั้น
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ขอ ๑๘. ใหแตละคณะมีคณะกรรมการทําหนาที่ กํากับ และควบคุมดูแลการฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดของการฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดําเนินการของการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาดวย
ข อ ๑๙. ให มหาวิ ทยาลั ย ประเมิ น ผลการสอนของอาจารย ผู ส อนอย างน อยป ล ะหนึ่ งครั้ ง
เพื่อใหอาจารยผูสอนไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ขอ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๑. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่มปี ญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเปนอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เกษม จันทรแกว
(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สําเนาถูกตอง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------โดยที่ เป นการสมควรใหม หาวิทยาลั ยราชภัฏ กํ าแพงเพชรมี ขอ บัง คับว าด วยการประเมินผล
การศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ กํ า กั บ มาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพในการดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข อ บั งคั บว า ด วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอบังคับเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒. บรรดาขอ บั งคั บ ประกาศ หรื อ คํา สั่ งอื่ นใด ในส วนที่ขั ดหรื อ แย ง กับข อบั ง คับนี้ ให ใช
ขอบังคับนี้แทน
ขอ ๓. ใหใชขอบังคับนี้สําหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตน
ไป
ขอ ๔. ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“สภา” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา หนวยงานในสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ทําหนาที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความวา ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นที่
ไมใชนักศึกษาภาคปกติ
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ขอ ๕. ใหมีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดใหมีการเรียนการสอน การวัดผลตองทําตลอดภาค
เรียนอยางสม่ําเสมอดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความกาวหนาในการเรียน โดยมีสัดสวนคะแนนระหวางภาครอยละ 30 ถึง 70
และตองมีการสอบปลายภาคเรียนดวย เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ผลการประเมินเปนรายวิชาใหผานการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
การอนุมัติผลเปนอํานาจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๖. ใหการประเมินผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้
๖.๑ สําหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด ใหประเมินผลการเรียนในระบบคา
ระดับคะแนนแบงเปน 8 ระดับ ตามสัญลักษณและความหมายที่กําหนด ดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช (Fair Good)
2.5
C
พอใช (Fair)
2.0
+
D
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ระดั บคะแนนที่ ถื อว า สอบไดตามระบบนี้ ต อ งไม ต่ํากว า “D” ถ านั ก ศึ กษาไดร ะดั บ
คะแนนเปน “E” ในรายวิชาใด ตองลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาที่
เปนวิชาเลือก ใหลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได
สําหรับรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ผลการประเมินที่มีคาระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม
ในกรณีนี้ ถาไดรับการประเมินรายวิชาดังกลาวต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สองใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการ
เปนนักศึกษา
๖.๒ สําหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภากําหนดใหเรียนเพิ่มเติมตามขอกําหนดเฉพาะ
โดยไมคิดคาระดับคะแนน ใหประเมินผลในระบบสัญลักษณ ดังตอไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผานดีเยี่ยม
P (Pass)
ผาน
F (Fail)
ไมผาน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ไดผลการเรียน “F” นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา
จะสอบได
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ขอ ๗. ใหสัญลักษณตอไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไมมีคาระดับคะแนน
สัญลักษณ
ความหมาย และการใช
Au (Audit) ใชบันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อรวมฟงโดยไมนับ
หนวยกิตและมีผลการเรียนผานเกณฑการประเมินผลที่อาจารยผูสอนกําหนด
W (Withdraw) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพนกําหนด 15 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน
(๒) นักศึกษาถูกสั่งใหพักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว และไดรับ
อนุมัติใหถอนรายวิชานั้น กอนกําหนดสอบภาคปลายไมนอยกวาสองสัปดาห
(๓) นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย น เพื่ อ ร ว มฟ ง (Audit) โดยไม นั บ หน ว ยกิ ต และผล
การศึกษาวิชานั้นไมผานเกณฑการประเมินผลที่อาจารยผูสอนกําหนด
I (Incomplete) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เปนรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะตองขอรับ
การประเมินเปนคาระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(๒) เปนรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แตขาดสอบและไดยื่นคํารอง ขอ
สอบในรายวิ ชาที่ ขาดสอบนั้น ซึ่ง คณะกรรมการที่ม หาวิ ทยาลั ยแต งตั้ ง พิ จารณาอนุญ าตให สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได
การให “I” แกนักศึกษาคนใด อาจารยผูสอนจะตองสงบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดในภาคการศึกษา พรอมระบุเหตุผลประกอบการสงผลการเรียนดวย
ขอ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับคาระดับคะแนนรายวิชาที่ได “I” ทํางานไมเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด ใหอาจารยผูสอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว โดยใหผลงานที่คางอยูเปน”
ศู นย ” และในกรณี ที่ไม มี ก ารประเมิ นผลจากอาจารย ผู สอนในภาคเรี ย นถั ดไป ให ง านทะเบี ยนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได “I” นั้นเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี
ขอ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไวตองไดรับการประเมินผลจากอาจารยผูสอน
และกําหนดคาระดับคะแนน หรือสัญลักษณ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารยผูสอนไม
รายงานผลการประเมินเปนคาระดับคะแนน โดยไมระบุสัญลักษณอื่นใด และมิใชรายวิชาที่นักศึกษาถอน
การลงทะเบี ย น ให ง านทะเบี ยนและประมวลผลบั นทึ ก ผลการเรี ย นรายวิ ช านั้ น เป น “E” หรื อ “F”
แลวแตกรณี
ขอ ๑๐. ใหใชสัญลักษณ P ตามขอ ๖.๒ สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาที่ไดรับ
การยกเวนการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเวนการเรียน
ขอ ๑๑. กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็จการศึ ก ษาระดั บอนุ ปริ ญ ญาตามหลั ก สู ตรของมหาวิ ทยาลั ย
สถาบั นราชภั ฏ หรื อ หลั ก สู ตรที่ อ นุ มั ติ โ ดยสภาการฝ ก หั ดครู เข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ตรปริ ญ ญาตรี ( หลั ง
อนุปริญ ญา) จะลงทะเบี ยนรายวิ ชาซ้ํ าหรือ รายวิช าเทียบเท ากั บรายวิ ชาที่เคยศึ กษามาแล วในระดั บ
อนุปริญญาไมไดและใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู
ยกเวนเปนรายวิชาที่เคยสอบไดมาแลวนับตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุ ปริญญาถึงวันเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ป
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ขอ ๑๒. การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเปน
เลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษ
๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและตองเรียนซ้ํา ใหนับรวมหนวยกิตที่สอบตกเปน
ตัวหารดวย
๑๒.๒ กรณีที่นั ก ศึก ษาลงทะเบี ยนเรี ยนวิ ช าซ้ํ า กั บรายวิช าที่ สอบได แ ล ว หรื อเรี ยน
รายวิ ชาที่ เป นวิ ชาเทียบเท าตามที่ห ลั กสู ตรกํ าหนดให นั บหนวยกิตและค า ระดับคะแนนเฉพาะวิช าที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น
ขอ ๑๓. นักศึกษาในระบบเขาชั้นเรียนจะตองสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนตองมีเวลาเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้นไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือนอยกวารอยละ 80 แตไมนอยกวารอยละ 60 และคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวนใหมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได
ขอ ๑๔. นักศึกษาที่ไมไดสอบปลายภาคเรียน ดวยเหตุที่ไมมีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเขาชั้น
เรียนไมถึงรอยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับยกเวนใหมีสิทธิ์สอบปลายภาคตามที่กําหนดใน
ขอ ๑๓ วรรคทาย ใหอาจารยผูสอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี
ขอ ๑๕. นั ก ศึ กษาที่มี สิ ทธิ์ สอบปลายภาคเรี ยนแตข าดสอบ ให อ าจารย ผู สอนบั นทึ ก ผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี เวนแตขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจําเปนอื่นที่เปนเหตุ
สุดวิ สัยอยา งยิ่ง และได ยื่นคํ า รอ งตอ งานทะเบี ยนและประมวลผล ขอสอบในรายวิ ชาที่ ขาดสอบนั้ น
ภายใน 15 วันนับแตวันเปดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให
อาจารยผูสอน หรืออาจารยที่เปนประธานโปรแกรมวิชานั้น ทําการสอบใหในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได และ
ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามคาระดับคะแนนในการสอบนั้นได
ขอ ๑๖. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๑๖.๒ สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
กําหนดใหเรียนเพิ่ม
๑๖.๓ ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00
๑๖.๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เปนนักศึกษาไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ป ไมต่ํากวา 5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 12 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ป และไมต่ํากวา 6
ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 16 ภาคเรียนปกติติดตอกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร
4 ป และไมต่ํากวา 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 20 ภาคเรียนปกติ ติดตอกันในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร 5 ป
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๑๖.๕ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 6 ภาคเรียนและมีสภาพเปน
นักศึกษาไมเกิน 5 ป กรณีเรียนหลักสูตร 2 ป ไมต่ํากวา 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน
7 ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ป และไมต่ํากวา 12 ภาคเรียน ไมเกิน 9 ป กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ป
และไมต่ํากวา 15 ภาคเรียนและไมเกิน 11 ป กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ป
ขอ ๑๗. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พนสภาพการเปนนักศึกษาตามเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
(๒) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ในภาคเรียน
ปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
(๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว แตยังไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80
(๔) มี ส ภาพเป น นั ก ศึ ก ษาครบ 8 ภาคเรี ย นปกติ ติ ด ต อ กั น ในกรณี เ รี ย น
หลักสูตร 2 ป ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ป และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดตอกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ป ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ป และ
ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๕) ไมผานการประเมินรายในวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ 2
๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการประเมินไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 2 ป สิ้นภาค
เรียนที่ 6 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 3 ป และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ป สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 5 ป หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 หรือไมผานการประเมินใน
รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ 2
ขอ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว ถาไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไดถึง 2.00 ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๖ ดวย
ขอ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแกกรณีดังนี้
๑๙.๑ ใหสอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
๑๙.๒ ใหสอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
๑๙.๓ ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๐. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติครบถวน
ดังตอไปนี้
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๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปและ 5 ป ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 และ สําหรับผูที่ไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมถึง 3.60 แตไมนอยกวา 3.25 ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
สํ า หรั บ ปริ ญ ญาตรี ( หลั ง อนุ ป ริ ญ ญา)สอบได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมระดั บ
อนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาเดิมไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 3.60 ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สวนผู
ที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไมถึง 3.60 แตไมนอยกวา
3.25 ใหไดเกียรตินิยมอันดับสอง
๒๐.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได
“F” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เชนเดียวกัน
๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 2 ป ไม
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3 ป ไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน
10 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 5 ป
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 2 ป ไมเกิน 11
ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3 ป ไมเกิน 14 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน 17 ภาค
เรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 5 ป
ขอ ๒๑. การนับกําหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ใหยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนวันสุดทาย
ของการสอบปลายภาคเรียน
ขอ ๒๒. ใหคณะกรรมการที่สภาแตงตั้งเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๓. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
เกษม จันทรแกว
(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร
วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

---------------------------------------โดยที่เปนการสมควรที่จะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรี ยน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่ออํานวย
ประโยชนใหแกนักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชาไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการโอนผล
การเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการ
เรียนรายวิชา ซึ่งไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความวา ผูทศี่ ึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไมต่ํา
กว า อนุ ป ริ ญ ญา และให ห มายความรวมถึ ง ผู ที่ ศึ ก ษาอบรมตามโครงการอื่ น ที่ ใ ช ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดั บ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต รไม ต่ํ า กว า ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น ” หมายความวา การศึกษานอกระบบ การศึ กษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ และใหรวมถึงประสบการณจากการทํางานดวย
“การโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
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“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การยกเวนใหนักศึกษาไมตองเรียน

รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใชแทน ทั้งนี้ใหรวมถึงการนําผลการศึกษาและ
หนวยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่
ไดรับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหา
ในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเวนการเรียน
ขอ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะนํามา ใชในการ โอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียน รายวิชาตอง
เปนผลการเรี ยนที่นั กศึกษาไดรับ มาแลว ไมเกิ น ๑๐ ป นับ จากวัน สําเร็ จการศึ กษา หรือภาคเรีย น
สุ ด ท ายที่ ได รั บ ผลการเรี ย น หรื อ วั น สุ ด ท า ย ของการศึ กษาโดยระบบอื่ น ที่ ได รั บ ผลการเรี ย นนั้ น
แลวแตกรณี จนถึงวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรี ยนรายวิช าที่ นํ ามาขอโอน หรื อยกเว นการเรีย นรายวิ ชามีอายุ เ กิน กว าที่
กําหนดในวรรคต น ผู ขอโอนหรื อยกเวน การเรี ยนรายวิ ช าอาจขอให อาจารยป ระจํ าหลักสู ตรของ
รายวิชาที่จะนํามาขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชา ทําการสอบประเมินความรู และนําผลการสอบ
ประเมินความรูที่ผานเกณฑมาขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาได
ขอ ๕ ผูมีสิทธิ์ไดรับโอนผลการเรียน ตอง มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แลวแตกรณี ที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพนสภาพนักศึกษาไปโดยไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(๒) เปนนักศึกษาที่ ยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๓) เปนนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตาม โครงการ
อื่น ที่ ใช ห ลั กสู ต รมหาวิ ทยาลั ย หรือจากนั กศึ กษาตามโครงการอื่ น ที่ใช ห ลักสู ต รมหาวิทยาลัย เป น
นักศึกษาภาคปกติ
(๔) เป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาจาก
มหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การโอนผลการเรียนตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไมจํากัด
จํานวนหนวยกิต ที่ขอโอน
(๔) ผลการเรี ย นรายวิ ช าที่ จ ะนํ า มาใช เ ที ย บโอนจะต องอยู ภ ายในระยะเวลาที่
กําหนดในขอ ๔ ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไมเปนเหตุใหเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรติ
นิยม
ขอ ๗ ผูมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตอง มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เปนนักศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) เปนนักศึกษาที่ ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
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(๔) เปนนักศึกษาที่ ไดศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น

ผูมีสิ ทธิ์ ย กเว น ตาม (๓) และ (๔) ต องมี ความรู พื้น ฐานระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลายหรื อ
เทียบเทาการศึกษาอบรมตามกรณีใน (๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่นําผลการเรียนมาขอ
ยกเวนการเรียนรายวิชา จะตองเปนการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สําหรับผูมีความรู
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอ ๘ การยกเวนการเรียนรายวิชา ตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) รายวิชาที่นํามาขอยกเวนรายวิชา ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมต่ํากวา C
(๒) การนําผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเวนการเรียนรายวิชา
ใหใชผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๓) สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป ใหยกเวน
การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจํานวน ๑๖ หนวยกิต สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา ที่เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) โดยไมตองนําเงื่อนไขขอ ๔
และ ขอ ๘ (๑) มาใชบังคับ
(๔) ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สําหรับผูสําเร็จ
การศึ กษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล ว และเข า ศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ปริ ญ ญาตรี ใ นอี ก
วิชาเอกหนึ่ง โดยไมตองนําเงื่อนไขขอ ๔ และ ขอ ๘ (๑) มาใชบังคับ
(๕) จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนรายวิชา รวมแลวตองไมเกินสองในสามของ
หนวยกิตรวม ขั้นต่ําที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๖) ผู ไ ด รั บ การยกเว น การเรี ย นรายวิ ช าในทุ ก กรณี ต อ งมี เ วลาศึ ก ษาอยู ใ น
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
(๗) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ในชองระดับคะแนน สําหรับรายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน
รายวิชาตามขอ ๘(๓) และ (๔) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา
ขอ ๙ นั กศึ กษาที่ จ ะขอโอนผลการเรี ย นและยกเว นการเรีย นรายวิ ช า ต องดํ าเนิ น การ
ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๐ การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ไดรับโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียน
รายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้
(๑) สําหรับนักศึกษาที่ใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหนับผลการเรียนจํานวน ๒๒ หนวยกิต เปนหนึ่งภาคเรียน
(๒) สําหรับนักศึกษาที่ใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่ น ใหนับผลการเรียนจํานวน ๑๒ หนวย
กิต เปนหนึ่งภาคเรียน
(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในขอ ๕(๑) ใหนับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและไดรับผลการเรียน สําหรับนักศึกษาตามกรณีในขอ ๕(๒), (๓) และ (๔) ใหนับจํานวน
ภาคเรียนตอเนื่องกัน
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ขอ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ ๑๓ นักศึกษาที่ไดรับยกการเวนการเรียนรายวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๑๒ ใหอธิกาบดี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ และ
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษม จันทรแกว
(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สําเนาถูกตอง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ ๐๒๘/๒๕๕๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุม
“การวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ”
คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม จะดํ าเนิ น การจั ด การวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต
ระดับปริญญาตรี ๔ ป จํานวน ๓ สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวรและสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ ขึ้นในวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๔ ณ ห องประชุมเฉลิ มพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป ดวยความเรียบรอยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํา นวยการ มีห น าที่ อํานวยความสะดวกและควบคุ มการดําเนิน การ
ประสานงานการจัดประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย
นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา
ประธานกรรมการ
นายโยธิน
ปอมปราการ
รองประธานกรรมการ
ผศ.สฤษณ พรมสายใจ
กรรมการ
ผศ.ไพโรจน เนียมนาค
กรรมการ
รศ.ชัชวาลย ธรรมสอน
กรรมการ
นายพิชิต
พจนพาที
กรรมการ
นายอนัน
หยวกวัด
กรรมการ
นายนรุตม บุตรพลอย
กรรมการและเลขานุการ
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๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ ฝายเลขานุการ ทําหนาที่ ติดตอประสานงาน ดําเนินการประชุม สรุปและจัดทํา
รูปเลมหลักสูตร จดบันทึกการประชุม ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
นายนรุตม บุตรพลอย
หัวหนา
นายอานนท วงษมณี
ผูชวย
นายวิโรจน ชูสงฆ
ผูชวย
นายธงเทพ ชูสงฆ
ผูชวย
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์
ผูชวย
๒.๒ ฝายจัดทําเอกสาร ทําหนาที่ จัดทําหนังสือเชิญ และเอกสารการประชุม เอกสาร
การประชาสัมพันธแกผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
นางสาวคัทลียา ปญญาอูด
หัวหนา
นายธงเทพ
ชูสงฆ
ผูชวย
นายบัณฑิต
ศรีสวัสดิ์
ผูชวย
๒.๓
ฝายประสานงาน ทํ าหนาที่ ดํ าเนินการรวมประสานวิทยากร ผูร วมวิพากษ
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
นายนรุตม บุตรพลอย
หัวหนา
นายอานนท วงษมณี
ผูชวย
นายวิโรจน ชูสงฆ
ผูชวย
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์
ผูชวย
๒.๔ ฝายปฎิคม ทําหนาที่ ดูแลตอนรับแขกและผูมารวมงาน บริการอํานวยความสะดวก
แกผู รวมประชุม อํานวยความสะดวก รับลงทะเบียน ประกอบดวย
นายภาคิณ มณีโชติ
หัวหนา
นายธัชชัย ชอพฤกษา
ผูชวย
นางปรีชาภรณ ขันบุรี
ผูชวย
นายธนิรัตน ยอดดําเนิน
ผูชวย
๒.๕ ฝายอาคารสถานที่ ทําหนาที่ ประสานและจัดสถานที่การประชุม ดูแลและจัดอุปกรณ
การประชุม ทําปายตอนรับผูวิพากษหลักสูตร
ประกอบดวย
นายอานนท วงษมณี
หัวหนา
นายณัฐธิกานต ปนจุไร
ผูชวย
นางสาวฉออน พิมพิสาร
ผูชวย
นางไพรินทร แข็งขยัน
ผูชวย
๒.๖. ฝายสวัสดิการ ทําหนาที่ จัดอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สําหรับ97
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
นางสาวคัทลียา ปญญาอูด
หัวหนา
นางสาวอัมพร รอดวิจิตร
ผูชวย
นางสาวฉออน พิมพิสาร
ผูชวย
นางไพรินทร แข็งขยัน
ผูชวย
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๒.๗ ฝายยานพาหนะ ทําหนาที่จัดหารถพรอมรับสงวิทยากร ประกอบดวย
นายธนิรัตน
ยอดดําเนิน
หัวหนา
นายวรวุฒิ
บุตรดี
ผูชวย
๒.๘ ฝายโสตฯ และบันทึ กภาพ ทํ าหน าที่จั ดเตรี ยมเครื่องเสี ยง บันทึ กเสี ยง บันทึ กภาพ
ประกอบดวย
นายวรวุฒิ
บุตรดี
หัวหนา
นายรุงโรจน สงวนวัฒนา
ผูชวย
นายอนุรัตน แดงใหญ
ผูชวย
นายฉัตรชัย วงศกันหา
ผูชวย
๒.๙ ฝายพิธีกร พิธีการ ทําหนาที่ เปนพิธีกรบนเวที ประสานงานรายการกิจกรรมใน
ระหวางการประชุม ประกอบดวย
นายโยธิน ปอมปราการ
หัวหนา
นายพิชิต พจนพาที
ผูชวย
๒.๑๐ ฝ า ยของที่ ร ะลึ ก มี ห น า ที่ ในการติ ด ต อ สั่ ง ทํ าและเลื อกแบบของที่ ร ะลึ ก รวมทั้ ง
จัดเตรียมของที่ระลึก ภาชนะรองรับ ประกอบดวย
นางปรีชาภรณ ขันบุรี
หัวหนา
นายธัชชัย
ชอพฤกษา
ผูชวย
๒.๑๑. ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่ ประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอก เสนอขาวสาร
ประสานงานกับนักขาวเคเบิ้ลทุกเครือขาย รายงานผลแกมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
นายภาคิณ
มณีโชติ
หัวหนา
นายธนิรัตน ยอดดําเนิน
ผูชวย
นายฉัตรชัย วงศกันหา
ผูชวย
นายอนุรัตน แดงใหญ
ผูชวย
๒.๑๒ ฝ า ยการเงิ น ทํ า หน า ที่ เบิ ก จ า ยเงิ น แก ฝ า ยต า งๆ เคลี ย ร ใ บเสร็ จ แก ก ารเงิ น
ประกอบดวย
นางสาวยุวธิดา พรมสายใจ
หัวหนา
นายอานนท วงษมณี
ผูชวย
๒.๑๓ ฝ า ยประเมิ น ผล มี ห น า ที่ ป ระเมิ น ผลการจั ด งาน รายงานผลเป น รู ป เล ม
ประกอบดวย
นายธนิรัตน ยอดดําเนิน
หัวหนา
นางสาวสุติมา นครเขต
ผูชวย
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์
ผูชวย
๒.๑๔. ฝายวิพากษหลักสูตร ทําหนาที่ และรวมการวิพากษหลักสูตร แตละกลุม ดังนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
นายอานนท วงษมณี
พิธีกรหลัก
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นายรุงโรจน
นายนิพิฐพนธ
นายอภินันท
นายวรวุฒิ
นายธนิรัตน

สงวนวัฒนา
ฤาชา
ธรรมธีระศิษฏ
บุตรดี
ยอดดําเนิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
นายธนวิทย ฟองสมุทร
พิธีกรหลัก
นายธัชชัย
ชอพฤกษา
กรรมการ
นายบัณฑิต
ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
นายธงเทพ
ชูสงฆ
กรรมการ
นายสุจิเวท
สินคิรี
เลขานุการ
ทั้งนี้ มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูควบคุมดูแลใหเปนไปตามคําสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

(นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ที่ ศธ ๐๕๓๖/ว๐๗๑๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

เรื่อง

ขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

เรียน อาจารยปริญญา สุวรรณศรีคํา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๑ ชุด
ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จะดําเนินการจัดการวิพากษ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๔ ป จํานวน ๓ สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
คอมพิ ว เตอร สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร แ ละสาขาวิ ช าเทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส ขึ้ น ในวั น อั ง คารที่
๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห องประชุ มเฉลิ มพระเกี ยรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในการนี้ เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร
ดังกลา วเปน อยางดียิ่ง มหาวิ ทยาลัย ฯจึงใครขอเรียนเชิญท าน เปนวิทยากรผู ทรงคุ ณวุฒิในการวิพากษ
หลักสูตรดังกลาวตามกําหนดการที่แนบมาพรอมหนังสือนี้
จึง เรี ย นมาเพื่ อโปรดพิจ ารณา มหาวิท ยาลั ยฯ หวัง ว า จะได รับ ความอนุเคราะห จ ากทา นและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙ หรือ ๐๕๕๗ ๐๖๕๕๕ ตอ ๑๑๗๑
โทรสาร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙
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ที่ ศธ ๐๕๓๖/ว๐๗๑๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

เรื่อง

ขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

เรียน อาจารยชาติชาย ดวงสอาด
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๑ ชุด
ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จะดําเนินการจัดการวิพากษ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๔ ป จํานวน ๓ สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
คอมพิ ว เตอร สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร แ ละสาขาวิ ช าเทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส ขึ้ น ในวั น อั ง คารที่
๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห องประชุ มเฉลิ มพระเกี ยรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในการนี้ เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับหลักสูตร
ดังกลา วเปน อยางดียิ่ง มหาวิ ทยาลัย ฯจึงใครขอเรียนเชิญท าน เปนวิทยากรผู ทรงคุ ณวุฒิในการวิพากษ
หลักสูตรดังกลาวตามกําหนดการที่แนบมาพรอมหนังสือนี้
จึง เรี ย นมาเพื่ อโปรดพิจ ารณา มหาวิท ยาลั ยฯ หวัง ว า จะได รับ ความอนุเคราะห จ า กทา นและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙ หรือ ๐๕๕๗ ๐๖๕๕๕ ตอ ๑๑๗๑
โทรสาร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙
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ภาคผนวก ค

ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร
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1. อาจารยนรุตม บุตรพลอย
1.1ประวัติการศึกษา
1.1.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
1.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยรังสิต
1.1.3 การศึกษาระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.2 ภาระงานสอน
1.2.1 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 2/2553)
5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
5653705 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
1.2.2 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 1/2554)
5653307 ระบบฐานขอมูล
3 หนวยกิต
5652201 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3 หนวยกิต
1.3 งานวิจัย
1.3.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลหลักสูตรและแผนการเรียนสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1.4 บทความวิชาการ
1.4.1 Wanida Kanarkard and Narut Butploy. Missing Data imputation
using Soft K-Nearest Neighbor for C5.0 classification model. International Technical
conference on Circuit/System Computer and Communications. 4-7 July 2010 Pattaya
Thailand
1.4.2 นรุตม บุตรพลอย. การประยุกต Soft Computing และ k-Nest Neighbor
เพื่อใชประมาณคาสูญหายของขอมูล. การประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
1.5 เอกสาร ตําราวิชาการ
1.5.1 การประยุกตใชภาษา SQL สําหรับจัดการฐานขอมูล โครงการตําราเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา
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2. อาจารยวิโรจน ชูสงฆ
5.1 ประวัติการศึกษา
5.1.1การศึกษาระดับปริญญาตรี
คอ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา
5.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท
วท.ม วิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5.2 ภาระงานสอน
5.2.1 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 2/2553)
5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3 หนวยกิต
5652703 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร
3 หนวยกิต
5.2.2 ภาระงานสอน (ภาคฤดูรอน)
5653615 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3 หนวยกิต
5.2.3 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 1/2554)
5654201 การสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
5652302 ระบบปฏิบัติการ
3 หนวยกิต
5653601 รับรูระยะไกล
3 หนวยกิต
5723261 การใชงานคอมพิวเตอรและเครือขาย
3 หนวยกิต
5.3 งานวิจัย
-ไมมี
5.4 บทความวิชาการ
-ไมมี
5.5 เอกสาร ตําราวิชาการ
-ไมมี
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3. อาจารยธนิรัตน ยอดดําเนิน
3.1ประวัติการศึกษา
3.1.1การศึกษาระดับปริญญาตรี
อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท
คอ.ม. (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา พระนครเหนือ
3.2 ภาระงานสอน
3.2.1 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 2/2553)
5511401 คณิตศาสตรวิศวกรรม
3 หนวยกิต
5582702 วงจรพัสสและสวิทซิง
3 หนวยกิต
5652401 คณิตศาสตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
3.2.2 ภาระงานสอน (ภาคฤดูรอน)
5583414 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3 หนวยกิต
5723317
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
3 หนวยกิต
3.2.3 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 1/2554)
5722105 คณิตศาสตรวิศวกรรม
3 หนวยกิต
5722203
คอมพิวเตอรเบื้องตน
3 หนวยกิต
3.3 งานวิจัย
3.3.1 วิจัยชุมชนเรื่อง “โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการผลิต
ไฟฟาสําหรับประชาชนแบบมีสวนรวม และการสํารวจขอมูลพื้นฐานความสัมพันธ ระหวางโรงไฟฟากับ
ชุมชนรอบโรงไฟฟา ระยะที่ 2” ไดรับทุนวิจัยจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ภายใตความรวมมือ
เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แหง สิงหาคม 2551
3.3.2 วิ จั ย ชุ ม ชนเรื่ อง “แนวโน ม และความต องการคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต จากสถาน
ประกอบการ ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ประจําป
พุทธศักราช 2553 – 2555” ไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2552
3.3.3 วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องวงจร RLC
ขนาน” ไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2552
3.4 บทความวิชาการ
-ไมมี
3.5 เอกสาร ตําราวิชาการ
3.5.1 เอกสารประกอบการสอน “การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร ” จําทําขึ้น
เพื่อเปนตําราในการเฉลิมฉลองพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชครบรอบ 80
พรรษา ไดรับทุนการสรางเอกสารการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2552
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4. อาจารยชัยเดช ขัตติยะ
4.1 ประวัติการศึกษา
4.1.1การศึกษาระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
4.1.2การศึกษาระดับปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.2 ภาระงานสอน
4.2.3 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 2/2554)

5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
5653307 ระบบฐานขอมูล

4.3 งานวิจัย
ไมมี
4.4บทความวิชาการ
ไมมี
4.5เอกสาร ตําราวิชาการ
ไมมี

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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5. อาจารยรุงโรจน สงวนวัฒนา
5.1ประวัติการศึกษา
5.1.1การศึกษาระ ดับปริญญาตรี
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.2 ภาระงานสอน
5.2.1 ภาระงานสอน(ปการศึกษา2/2553)
5651701 วิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3หนวยกิต
5503101 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3หนวยกิต
5501102 ฟสิกสเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประยุกต
3หนวยกิต
5.2.2ภาระงานสอน(ภาคฤดูรอน)
5651701 วิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3หนวยกิต
5.2.3 ภาระงานสอน(ปการศึกษา1/2554)
5651701 วิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3หนวยกิต
5654701 การพัฒนาหุนยนตขนาดเล็ก
3หนวยกิต
5512405 กลศาสตรวิศวกรรม
3หนวยกิต
5.3 งานวิจัย
ไมมี
5.4บทความวิชาการ
ไมมี
5.5เอกสาร ตําราวิชาการ
ไมมี

