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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.   ชื่อหลักสูตร  
   ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Computer Science 
 
2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science) 

ชื่อย่อ (ไทย)  : วท.บ. )วิทยาการคอมพิวเตอร์(  
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Computer Science) 

 

3.   วิชาเอกของหลักสูตร 
 - ไม่มี 
 

4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1    รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี 

5.2   ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 

5.3   การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1   เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555   ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2549 
 6.2    เริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
 6.3   คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่  1/2555  วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2555  
 6.4   สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  1 /2555 วันที่  8  เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  
2555 
 6.5   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  2/2555  วันที่  28  เดือน  มีนาคม 
พ.ศ.  2555 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2557  
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2)  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3)  โปรแกรมเมอร์ 
4)  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
5)  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
6)  ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ 
7)  ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ 
8)  นักพัฒนาเว็บไซต์ 
9)  ผู้ประกอบการอิสระที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
10)  คร/ูอาจารย์ 
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9.   ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

 1 นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 

 2 นายประพัชร์  ถูกมี 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

 3 นางสาวสุรินทร์  เพชรไทย 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยภาคกลาง 2542 



4 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
      สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรม
ข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ า ไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า  

    
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึง
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นทั้ง
โอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพ่ือ
สุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการ
พักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการน าวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีก
ด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า 
ขณะเดียวกันการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ท าให้การดูแลและป้องกัน
เด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาด
ของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรม
ที่ถูกต้องในการผลิตซอฟต์แวร์รวมทั้งการเผยแพร่วิทยาการคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่ม
วัยก าลังศึกษา การส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 นอกจากนี้เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวัติเปิดโอกาสให้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ท างานกับบริษัท
ข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปท างานต่างประเทศมากขึ้น หลักสูตรจึงควรส่งเสริมการฝึกทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
อย่างรวดเร็วและท างานได้กับคนทุกชาติ ทุกท่ี ทั่วโลก 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
     ของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรส่งผลให้สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิ ต
บุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  
         13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
        รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
        รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ได้แก่ วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน  วิชาเลือก วิชาทักษะภาษาและการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ ด าเนินการสอนโดยโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่วนวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ด าเนินการโดยโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโดยความร่วมมือกับ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
        กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษา
หลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
         13.3 การบริหารจัดการ 
 โปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบจัดผู้สอน  ส่วน
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอยู่ในกลุ่มผู้สอนของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
รับผิดชอบการจัดผู้สอนรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ 
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมตามความต้องการของหลักสูตร 
 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอน
โดยคณะ/โปรแกรมวิชา 
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จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะ
เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 

 
 

หมวดที ่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1  ปรัชญาและความส าคัญ  
       หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหลักสูตร

วิทยาการเชิงเดี่ยวทีมุ่่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถในการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพสามารถปฏิบัติ งานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้และความสามารถในการที่จะ

ประกอบอาชีพในต าแหน่งทางด้านนักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักวิเคราะห์ระบบ  นักวางแผนและออกแบบระบบ 
และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารรวมทั้งอาชีพอิสระได้ 

2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบวางแผน พัฒนาและ
จัดการงานระบบคอมพิวเตอร์ 

3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์และพัฒนางาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

4)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีต่อไป 
5)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า
วิ ท ย า ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ ห้ มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด 

พัฒนาหลั ก สู ต ร โ ดยมี พ้ื น ฐ านจ าก
หลักสูตรในระดับสากล (ACM/IEEE) 
- ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจและการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้านคอม
คอมพิวเตอร์ 
 
 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 



7 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนแ ละบริ ก า ร วิ ช า ก า ร ใ ห้ มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติงาน
จริง 
 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท า งานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 
- ส่งเสริมบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้ได้รับการศึกษา อบรม ดูงานทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- ปริมาณการเข้ารับการศึกษา
อบรมดูงานทางด้านวิทยาการ
คอม พิ ว เ ตอร์ ต่ อ อ าจ า ร ย์ ใ น
หลักสูตร 
 
 

- กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
ตลอดชี วิ ต  และพัฒนาความรู้
ความสามารถในวิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ 

- หลักสูตรต้องมี เนื้อหาเหมาะสมทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และมีกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีจะช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ติดตามข่าวสารทันสมัยได้จากการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
- มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หรือผู้ช่วยสอน 
ที่ช่วยกระตุ้นนักศึกษาให้เรียนรู้ได้ดีข้ึน 

- วิชาต่างๆ มีการสอนทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ เ พ่ือนักศึกษาจะได้
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
- จ านวนผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
หรือผู้ช่วยสอน 
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หมวดที ่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1  ระบบ  
  ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
       1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
    อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

       1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
    การเทียบเคียงหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ .2 550  
             (ภาคผนวก ง  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ .2 550) 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
       2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  1)  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
  3)  ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
     1)  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย   
  2)  ปัญหาทางด้านภาษาและการค านวณทางคณิตศาสตร์ สถิติ 

 2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  1)  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
มาเป็นระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดปฐมนิเทศทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา อีกทั้งสาขาวิชายังจัด
ให้อาจารย์ที่ปรึกษามีการติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

  2)  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านภาษาและการค านวณทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
โดยทางสาขาวิชาจะจัดอบรมให้ตามความเหมาะสม 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
         

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 

ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - - - 40 40 

 
 

2.6  งบประมาณตามแผน     
     รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

 

หมวดเงิน ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 320,000 640,000 960,000 1,280,000 1,280,000 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 

หมวดเงินอุดหนุน (โครงการสาขาวิชา) 24,000 48,000 72,000 96,000 96,000 
รวม 544,000 1,088,000 1,632,000 2,176,000 2,176,000 

จ านวนนักศึกษา (คน) 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาท/คน/ปี) 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 

(ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร) 
* ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 13,600บาท /คน /ปี        

 

 2.7  ระบบการศึกษา  
       ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน         

 2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ .
2550  
            (ภาคผนวก ง  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ .2 550) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        9 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 

  และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1.1-1.4 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเลือก                                                         24  หรือ   27     หน่วยกิต 
 2.4 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   6 หน่วยกิต 
 2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา               3   หรือ   6     หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 

               
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

ความหมายของเลขรหัสวิชา   
   การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดได้จ าแนกดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
                                                                              ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                                 
                                                                              
                                                                               
 

 
 
เลขตัวที่ 1 - 3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 - 7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

2 3 4 5 6 7 1 

ลักษณะเนื้อหา 
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หมายเหตุ 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

0  หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป     (412-0--) 
1  หมายถึง กลุ่มวิชาขั้นตอนวิธี และการเขียนโปรแกรม   (412-1--) 
2  หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ   (412-2--) 
3  หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์   (412-3--) 
4  หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีและการค านวณ    (412-4--) 
5  หมายถึง กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม   (412-5--) 
6  หมายถึง กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   (412-6--) 
7  หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   (412-7--) 
8  หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    (412-8--) 
9  หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย    (412-9--) 
 
หมายเหตุ  
ตัวเลขและความหมายของแต่ละกลุ่มใส่ให้ตรงกับสาขาท่ีท าหลักสูตร 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       9 หน่วยกิต 

  บังคับเรียน   6   หน่วยกิต 
  1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
   Fundamental English  
  1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   English for Communication  
  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน   6   หน่วยกิต 
  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
   Thai Language Skills  
  1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
   Language and Communication for 

Specifics 
 

  1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 3(3-0-6) 
   Language and Communication in Local 

Community 
 

  1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   Oral - Aural Communication in Japanese 

Language 
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  1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   Oral - Aural Communication in Chinese 

Language 
 

  1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   Oral - Aural Communication in Myanmar 

Language 

 

     
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต และไม่เกิน  9  หน่วยกิต   
  1001003 พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self Development  
  1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3(3-0-6) 
   Critical Thinking Skills  
  1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 3(3-0-6) 
   Ethics and Human Being  
  1511002 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
   Facts of Life  
  1521001 พุทธศาสน์ 3(3-0-6) 
   Buddhism  
  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 3(3-0-6) 
   Information for Research and Study  
  2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6) 
   Aesthetics of Visual Art  
  2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
   Aesthetics of Drama  
  2061001 สังคีตนิยม 3(3-0-6) 
   Music Appreciation  
  3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
   Leadership and Contemporary 

Management 
 

     
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 3(3-0-6) 
   Thai Social Economy  
  2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 3 (3-0-6) 
   Social Equity and Peace  
  2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) 
   Civics and Social Responsibility  
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  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 3(3-0-6) 
   Globalization and Localization  
  2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 3(3-0-6) 
   Thai and Global Society  
  2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
   Human Being Community and 

Environment 
 

  2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 3(3-0-6) 
   Local Resource Management  
  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
   Thai Politics and Government  
  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 
   Introduction to Law  
  3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
   Entrepreneurship  
  3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
   Economics in Daily Life  
  3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
   Sufficiency Economy  

 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
   Sports and Recreation for Quality of Life  
  1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
   Exercise for Health  
  4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 
   Science and Technology for 

Development 
 

  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
   Science and Technology for Daily Life  
  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
   Conservation Environments and Natural 

Resources 
 

  4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
   Fundamental Mathematics  
  4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
   Mathematics and Decision Making 
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  4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับ
นักศึกษา 

3(2-2-5) 

   Computer Skills and Information 
Technology for Students 

 

  4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วย
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

   Word Processing and Presentation  
  4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและ

จัดการข้อมูล 
3(2-2-5) 

   Skills of Spreadsheet and Data 
Management Applications 

 

  4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5) 
   Website Design and Development  
  5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Agriculture in Daily Life  
  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน 3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life  
  5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น 3(3-0-6) 
   Local Technology  
     

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต 
  4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3–0–6) 
   Calculus and Analytic Geometry 1  
  4093303 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3–0–6) 
   Discrete Mathematics  
  4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  3(3–0–6) 
   Statistical Analysis 1  
  4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3–0–6) 
   Statistical Analysis 2  
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต 
  4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

   Ethical and Regulation Issues in Computer 
Profession 

 

  4124301 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5) 
   Information Security  



15 
 

  2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 9 หน่วยกิต 
  4124903 การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3(2-2-5) 

   Independent Study in Computer and  
Information Technology 

 

  4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
   Human Computer Interaction  
  4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
   Introduction to Database  
  3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
  4123302 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 3(2-2-5) 
   Software Engineering  
  4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 
   Principles of Programming and Algorithm  
  4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
   Object Oriented Programming  
  4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
   System Analysis and Design  
  4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 
  4122601 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
   Operating System  
  4122602 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
   Data Structure  
  4123602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 
   Computer Networks and Data Communication 
  4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
   Computer Language Programming   
  5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม 9 หน่วยกิต 
  4122501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
   Computer Systems and Architecture  
  4121501 ดิจิตอลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
   Introduction to Digital Logic  
  4123501 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 
   Microprocessor  
    2.3 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า                          24    หรือ         27 หน่วยกิต 
  4123701 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
   Web Programming  
  4122202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
   Database Management System  
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  4123702 การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบ 
ไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์ 

3(2-2-5) 

   Client-Server Programming  
  4123303 อีเวนต์-ดริฟเวน โปรแกรมม่ิง 3(2-2-5) 
   Event Driven Programming  
  4124601 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
   Artificial Intelligence  
  4123601 หลักการภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 
   Principles of Programming Language  
  4124902 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

   Special Topics in Computer and 
Information Technology 

 

  4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

   Seminar in Computer and Information 
Technology 

 

  4123603 กราฟิกและการประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
   Graphics and Visual Computing  
  4123401 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) 
   Theory of Computation  
  4124602 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

   Computer Network Administration and 
Management 

 

  4124701 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
   Data Warehouse and Data Mining  
  4124702 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
   E-Commerce  
  4124904 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3(2-2-5) 

   Research Methodology in Computer  and 
Information Technology 

 

  4123703 หลักการและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

3(2-2-5) 

   Courseware Concept and Design  
  4123704 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2-5) 
   Computer Assisted Design 
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  4123705 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
   Multimedia Application  
  4122702 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
   Software Package and Application  
  4124603 การจ าลองและโมเดล  3(2-2-5) 
   Simulation and Model  
  4124604 การสร้างคอมไพเลอร์ 3(2-2-5) 
   Compiler  Construction  
  4124703 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบ

ผู้เชี่ยวชาญ 
3(2-2-5) 

   Decision Support System and Expert and System 
 2.4 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
  4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
   English for Science  
  4122801 

 
ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

   English for Computer and Information 
Technology 

 

 2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา                3  หรือ 6 หน่วยกิต 
 * 4124801 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3(270 ชั่วโมง) 

   Field Experience in Computer Science  
 * 4124802 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง) 
   Co-operative Education  

* หมายเหตุ 
กรณีเลือกเรียนรายวิชา 4124801 ให้เลือกเรียนวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
กรณีเลือกเรียนรายวิชา 4124802 ให้เลือกเรียนวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
               ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน        
โดยไม่ซ  ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี  
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              3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
   

  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมวดวิชา 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3–0–6) วิชาเฉพาะ (แกน) 
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 

  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมวดวิชา 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  3(3–0–6) วิชาเฉพาะ (แกน) 
4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4121501 ดิจิตอลเบื้องต้น  3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมวดวิชา 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะ (แกน) 
4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3–0–6) วิชาเฉพาะ (แกน) 
4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4122601 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4122602 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 

รวม 21 หน่วยกิต 
   
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมวดวิชา 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x–x–x) วิชาศึกษาท่ัวไป 
4093303 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3–0–6) วิชาเฉพาะ (แกน) 
4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4122501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(2-2-5) วิชาเฉพาะ  

(ทักษะภาษาและการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์) 

xxxxxxx เลือกเสรี    3(x–x–x) วิชาเลือกเสรี 
รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมวดวิชา 

4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4123401 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) วิชาเฉพาะ (เลือก) 
4123501 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4123601 หลักการภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4123602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เลือก) 
4123701 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เลือก) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
   
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมวดวิชา 

4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4123302 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4123303 อีเวนต์-ดริฟเวน โปรแกรมม่ิง 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เลือก) 
4123603 กราฟิกและการประมวลผลภาพ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เลือก) 
4123702 การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบไคล์เอนท์

เซิร์ฟเวอร์ 
3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เลือก) 

4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมวดวิชา 

4124301 ความปลอดภัยของสารสนเทศ  3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 
4124601 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เลือก) 
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เลือก) 
4124902 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เลือก) 

4124903 การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 

xxxxxxx เลือกเสรี    3(x–x–x) วิชาเลือกเสรี 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
   
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมวดวิชา 

4124801 
หรือ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(270 ชั่วโมง) วิชาเฉพาะ 
(ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  
หรือ สหกิจศึกษา) 

4124802 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง) 

รวม 3 หรือ 6 หน่วยกิต 
 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
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3.2  ชื่อ - สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชั่วโมง / ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

1 นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2546 12 12 12 12 

 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541     

2 นายประพัชร์  ถูกมี 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 16 16 16 16 

  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543     

3 นางสาวสุรินทร์  เพชรไทย 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 16 16 16 16 

 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  วิทยาลัยภาคกลาง 2542     

4 นายกีรศักดิ์  พะยะ 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 16 16 16 16 

 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2548     

5 นางสาวจินดาพร  อ่อนเกตุ 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 16 16 16 16 

 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544     
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 3.2.2  อาจารย์ประจ า   

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชั่วโมง / ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

1 นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2546 12 12 12 12 

   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541     

2 นายประพัชร์  ถูกมี 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 16 16 16 16 

    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543     

3 นางสาวสุรินทร์  เพชรไทย 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 16 16 16 16 

   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  วิทยาลัยภาคกลาง 2542     

4 นายกีรศักดิ์  พะยะ 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 16 16 16 16 

   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2548     

5 นางสาวจินดาพร  อ่อนเกตุ 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 16 16 16 16 

   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 

2544     
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชั่วโมง / ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

6 นายศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 12 12 12 12 

วท.บ. ฟิสิกส์ (แขนงวิชาฟิสิกส์ 
– คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541     

7 นายพรหมเมศ  วีระพันธ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 12 12 12 12 

ค.บ. (เกียรตินิยม) 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)    

วิทยาลัยครูล าปาง 2537     

8 นายยุติธรรม  ปรมะ 
 

อาจารย์ คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2548 12 12 12 12 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2532     
9 นายหลักเมือง   เอ่ียมสอาด 

 
อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
2551 16 16 16 16 

 
หมายเหตุ   

ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
 ในชั้นปีที่ 4 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม ในองค์การหรือหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพก่อน
เข้าสู่การท างานจริง โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา  
 ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
  รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 540 

ชั่วโมง ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะต้องมีเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง  อาจจัดในภาคเรียนปกติ หรือภาคฤดูร้อน ขึ นกับความเหมาะสมในการติดต่อ
ระหว่างโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสถานประกอบการที่
เข้าร่วมสหกิจศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือการวิจัย เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการบริการสังคม 
หรือเพ่ือความบันเทิง โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1 – 2 คน มีซอฟต์แวร์และรายงานที่ต้องน าส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย
เพ่ือพัฒนางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมในการท า

โครงงาน ซอฟต์แวร์ที่ได้จากโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3  ช่วงเวลา  

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
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5.4  จ านวนหน่วยกิต 
3  หน่วยกิต   

5.5  การเตรียมการ  
  5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมินผล 
  5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมประจ าสาขาวิชาและรับค าข้อเสนอแนะโดย

ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองและประเมินผล 
5.6  กระบวนการประเมินผล   

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอโปรแกรมและการท างาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรม โดย
การจัดสอบการน าเสนอ ที่มีคณะกรรมสอบไมต่่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่4    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท า
หน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพเคารพใน
สิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
สังคมท่ีถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการจัดค่ายพัฒนาชุมชน เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา 

มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ใน
เกณฑ์ดีสามารถประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้าง 
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ 
แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ 
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

มี ค ว า ม รู้ ทั น ส มั ย  ใ ฝ่ รู้  แ ล ะ มี
ความสามารถพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาคบังคับและ
ปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

คิดเป็นท าเป็นและเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษาได้
ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นมี
ทักษะการบริหารจัดการและท างาน
เป็นหมูค่ณะ 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแบบคณะท างาน 
แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ท างานเป็นหมู่คณะ 

รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่
นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ 
ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้ 

มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

ต้องมีวิชา ที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (เช่น วิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) ในการวิเคราะห์ 
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนด
ของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 1) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน 
ซื่อสัตย์ 

    1.3 มีความเสียสละ  มีจิต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และ
เข้าใจโลก 

    1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 ให้ความส าคัญในวินัยการ ตรง
ต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด       

     1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสั งคม  
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา  และ
ความเสียสละ 

     1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม 

     1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย /ชุมชน  

     1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

1. คุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
    1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
    1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
    มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่าง ๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต
ในสังคม ดังต่อไปนี้ 
    2.1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
    2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 
    2.3 มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 
    2.4 ภาษา 

2. ด้านความรู้ 
2.1     ใช้การสอนหลายรูป แบบ  

โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 

2.2     มอบหมายให้ท ารายงาน 
    2.3 จัดให้มีการเรียนรู้ จาก
สถานการณ์จริง โดยการ ศึกษาดูงาน 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ     
    2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
    2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถค้นหาข้อ   เท็จจริง
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
    3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ 
ปัญหาที่ซับซ้อน   และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  Instruction) 
    3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
    3.3 . มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ การ
จากสถานการณ์จริง 
    3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและการ
บริหาร การจัดการ ความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง 
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 

    4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ตนเองด้านอารมณ์ การพัฒนา
ตนเองด้านสังคม 
    4.3  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
สถาบัน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม ส โ ม ส ร  กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
    4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
    4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
    4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
    4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ
ใน  การด ารงชีวิต 

    5.2 มีทักษะในการติดต่อ 
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และเลือก ใช้รูปแบบ การน าเสนอ
ได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่าง ประเทศ 

    5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอด
ถึงรู้ เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
     5 .1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และ

ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
    5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ค ว า ม รู้ จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล จ า ก
แหล่ ง ข้ อมู ลต่ า ง  ๆ  ให้ นั ก ศึ กษ า
น าเสนอหน้าชั้น 
    5.3 การใ ช้ ศั ก ย ภ า พ ท า ง
คอม พิว เตอร์ และ เทคโน โลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
     5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
     5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป   
(Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    

1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                

1551002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 

1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002  ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                

1561001  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

1571001  การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

1691001  การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ                

1511001  จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002  ความจริงของชีวิต                

1521001  พุทธศาสน์                                                                                   

1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                  

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001  สังคีตนิยม                

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

2501001  เศรษฐกิจสังคมไทย                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2501002  ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ                

2501003  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                

2521001  โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2531001  สังคมไทยกับสังคมโลก                

2541001  มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม                

2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ                

3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                

3591002  เศรษฐกิจพอเพียง                  

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา                

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                  

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา                

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วย 
              คอมพิวเตอร์ 

               

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการ 
              ข้อมูล 

               

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                
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2)  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  หมวดวิชาเฉพาะ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 

   1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

   1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

   1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

    1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

    1.6 สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

    1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 
เ พ่ือเป็นการปลูกฝั งให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่
ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกของผู้อื่น  

    1 .2  อ าจ า ร ย์ ผู้ ส อนทุ กคนต้ อ ง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิช า  รู้ จั ก เคารพ
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ข อ ง ผู้ อ่ื น 
ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่
มีต่อสังคม  

    1 . 3  มี กา รจั ดกิ จกรรมส่ ง เ สริ ม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึ กษาที่ ท าดี  ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ       

        
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
    1.2 ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    1.3 ปริมาณการกระท าทุจริตใน
การสอบ 
     1.4 ประเมินจากความรับผิด 
ชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านความรู้ 
    นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ส า ข า วิ ช า ที่ ศึ ก ษ า ใ น ส า ข า
คอมพิวเตอร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้อง
รู้ เ พ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสั งคม  ดั งนั้ นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้    

2. ด้านความรู้ 
      2.1 ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี 
และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา 
นั้น ๆ  

2. ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา
ในด้านต่างๆ  คือ 
     2.1 การทดสอบย่อย 
     2.2  การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
     2.3  ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดท า 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
    2.1 ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

    2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิว เตอร์  รวมทั้ งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

    2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมิน
ระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อก าหนด 
    2.4 สามารถติดตามความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนา 
การคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ 
    2.5 มีความรู้เข้าใจและสนใจ
พัฒนาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
    2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
    2.7 มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
    2.8 สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
ทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้
โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่
ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลา
ที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 
 

    2.2 ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

    2.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือ
โครงการที่น าเสนอ 

    2.5 ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
    2.6 ประเมินจากรายงานของ
ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไป
ฝึกงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

    3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
    3.2 สามารถสืบค้น ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
    3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
    3.4 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    3.2 การอภิปรายกลุ่ม 
    3.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญานี้
สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่
ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบ
ที่ เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมา
ค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้
มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยาม
ต่าง ๆ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน     
    4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

    4.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม 
    4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรม
ให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่
ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน ข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล
จากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ ดังนี้ 

    4.1 สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 
    4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
    4 . 3  ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
    4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
    4.5 มีภาวะผู้น า 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง 
ออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได้  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
    4 . 6  มีความรั บผิ ดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นั กศึ กษ า ต้ อ งมี ทั กษะกา ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ าดังนี้ 

    5.1 มีทักษะในการใช้เครื่อง 

มือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

    5.2 สามารถแนะน าประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

    5 .3 สามารถสื่ อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

    5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส อ น ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจท าได้ใน
ระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษา
แก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
วิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิด
ของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 
อาจมี การวิ จ ารณ์ ใน เชิ ง วิ ช าการ
ระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
    5.2 ประเมินจากความ 
สามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด 
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 

 
 

 
 



39 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4091401
  

แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 1                            



4093303 คณิตศาสตร์ดิสครีต 
                            

4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  
                            

4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 
                            

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน) 

4123801 จริยธรรมและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

                            

4124301 ความปลอดภัยของ
สารสนเทศ                              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4124903 การศึกษาเอกเทศด้าน

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

                             

4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 
                             

4123302 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 
                            

4121101 หลักการเขียน
โปรแกรมและขั้นตอน
วิธี  

                             

4123101 การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ                              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4123301 การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ 
                             

4122601 ระบบปฏิบัติการ 
                             

4122602 โครงสร้างข้อมูล                              

4123602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารข้อมูล 

                            

4121102 การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์                                

4122501 ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม                             

4121501 ดิจิตอลเบื้องต้น                             

4123501 ไมโครโปรเซสเซอร์                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 

4123701 การพัฒนาโปรแกรม
บนเว็บ 

                             

4122202 ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 

                             

4123702 การพัฒนาโปรแกรม
บนเครือข่ายแบบ
ไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์ 

                            

4123303 อีเวนต์-ดริฟเวน 
โปรแกรมม่ิง                              

4124601 ปัญญาประดิษฐ์                             

4123601 หลักการภาษา
โปรแกรม                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4124902 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                            

4124901 การสัมมนา
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                             

4123603 กราฟิกและการ
ประมวลผลภาพ 

                             

4123401 ทฤษฎีการค านวณ                             

4124602 การบริหารจัดการ
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4124701 คลังข้อมูลและการ

ท าเหมืองข้อมูล 
                             

4124702 การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  

                            

 4124904 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

            

4123703 คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

                          

4123704 คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ 

                            

4123705 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้                            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
มัลติมีเดีย 

4122702 โปรแกรมส าเร็จรูป
และการประยุกต์ใช้
งาน 

                          

4124603 การจ าลองและ
โมเดล  

                         

4124604 การสร้าง
คอมไพเลอร์ 

                          

4124703 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจและระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 

                             

4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                             

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

4124801 
 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                             

4124802 สหกจิศึกษา                              
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย

การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ .2 548  (ภาคผนวก ง) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

มีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ท าหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้งทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา จากการ
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
และ /หรือจัดท าข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผู้สอนหลายคน  โดยมีคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาหรือผู้สอนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและด าเนินการตรวจสอบอีกครั้งโดยผ่าน
ประธานโปรแกรมวิชาและคณบดีประจ าคณะเป็นผู้ตรวจสอบตามล าดับต่อไป  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นระยะ 

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิจ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์
ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ .2 548  (ภาคผนวก ง) 
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หมวดที ่6   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1) มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
  2) มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
      3) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
      4) อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
      5)  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
      6) ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา ดูงาน
ด้านวิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
 2.1.2  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม

เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.1.3  การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
 2.1.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                         

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   
 2.1.5  สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.1.6  สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทาง

วิชาการและคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 
- มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ

และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท า
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

- จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
- ก าหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนกัศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก 
- จัดอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชามาร่วมสอน 
- จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้  และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
- มีแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
- จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต าราสื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี

หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับสาขาวิชามีหนังสือ
ต าราเฉพาะทาง และอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สาขาวิชาได้มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือ ต ารา เพ่ือบริการให้อาจารย์

และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
      ในแต่ละปีการศึกษาสาขาวิชาได้มีการส ารวจทรัพยากรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ

เพียงพอต่อความต้องการตลอดมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
1) การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษหรือ

กรณีขาดแคลนอาจารย์ การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 

2) โปรแกรมวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจาก
ประวัติการศึกษา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง) 

4) จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
จัดหรือสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุน

จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
        1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และผ่าน
กระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    
  2)  มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
  3)  จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาท้ังประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
  4)  ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
  5)  จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 

 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
      กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึก

ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการส ารวจเกี่ยวกับความ

ต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ใน
การวางแผนการรับนักศึกษา 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    
 

ล าดับ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4 จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

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

     

6 มีการทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

     

8 อาจารย์ ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 
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ล าดับ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ

การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็
ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้
ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอน หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
             1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และต้องออก

ปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น 1 ภาคเรียนหรือ 4 เดือน 
หลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษา
ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนประสบการณ์ในด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน

หมวดที ่7 ข้อ 7 ทั้งนี้ต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเกณฑ์การ
ประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 –  5  และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละปี  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม  
 4.1 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
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 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร  พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 

  4.4 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 
ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
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 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย  

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 

  ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จาก
ทรัพยากรสารสนเทศฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

 

1541002  ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  

Language and Communication for Specifics Purposes 

3(3-0-6) 

  ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการ
เขียน 

 

1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น  

Language and Communication in Local Community 

3(3-0-6) 

  ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบท
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นฝึกการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

 

1551001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental English   

3(3-0-6) 

ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการ
อ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

1551002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

English for Communication 

3(3-0-6) 

ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฝึกทักษะ
การสื่อสารเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1561001  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  

Oral - Aural Communication in Japanese Language 

3(3-0-6) 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่น 
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 

1571001  การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

Oral - Aural Communication in Chinese Language 

3(3-0-6) 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค า ค า ศัพท์ และส านวนภาษาจีนใน
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถ
ใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 

1691001  การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  

Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

3(3-0-6) 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ า 
วัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค า ค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษา
พม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 
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  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  

Human Behavior and Self Development 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมได้แก่ 
ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม 
เช่นเชาวน์ปัญญา การจ า การคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เพ่ือการท างาน
ร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

Critical Thinking Skills 

3(3-0-6) 

ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์และ
การใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

1511001 
 

 จริยธรรมกับมนุษย์  

Ethics and Human Being 

3(3-0-6) 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์
ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การ
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 

1511002  ความจริงของชีวิต  

Facts of Life 

3(3-0-6) 

ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1521001  พุทธศาสน์  

Buddhism 

3(3-0-6) 

ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม 
อริยสัจไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมใพระพุทธศาสนา 
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า  

Information for Research and Study 

3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ และ
แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การ
อ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์  

Aesthetics of Visual Art 

3(3-0-6) 

ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรมพร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอด
ของงานทัศนศิลป์ไทยจนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง  

Aesthetics of Drama 

3(3-0-6) 

ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล 
ความส าคัญขอ.การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2061001  สังคีตนิยม  

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่
พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่
ควรทราบ 

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่  

Leadership and Contemporary Management 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ที่จะมีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม แนวทางและ
เทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ 
การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ีอใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม 
เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
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  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2501001  เศรษฐกิจสังคมไทย  

Thai Social Economy 

3(3-0-6) 

ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีตแนวคิด
เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษา
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

2501002  ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ  

Social Equity and Peace 

3(3-0-6) 

ศึกษากระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โครงสร้างและชน
ชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้ง
ทางสังคม กระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การ
กระจายอ านาจการมี ส่วนร่วมและการเพ่ิมพลังให้ประชาชน เอ็นจี โอ กลุ่มประชาสังคม 
และขบวนการทางสังคมเพ่ือการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 

2501003  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  

Civics and Social Responsibility 

3(2-2-5) 

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตที่
ท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 

2521001  โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์  

Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ลักษณะสหวิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2531001  สังคมไทยกับสังคมโลก  

Thai and Global Society 

3(3-0-6) 

ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
ลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและ
ภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์  การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก 

2541001  มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

Human Being Community and Environment 

3(3-0-6) 

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร 
พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น  

Local Resource Management 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการ
ทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลัก
ความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 

2551002  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  

Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมือง
การปกครองของไทยในอนาคต 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของกฎหมาย
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ  

Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชีการเงิน
การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การ
วิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหา
วิธีการควบคุมทางการตลาดในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน  

Economics in Daily Life 

3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสังคม เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชน
ในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

3591002  เศรษฐกิจพอเพียง  

Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาของสังคม และ
เศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ ใช้ให้ เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน 
ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ความส าเร็จของ
กรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 
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  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  

Sports and Recreation for Quality of Life 

3(2-2-5) 

ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง 
การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การ
จัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  

Exercise for Health 

3(2-2-5) 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกายหลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การ
ประเมินผลการออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือการออกก าลังกายการฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการการออกก าลังกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา  

Science and Technology for Development 

3(3-0-6) 

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมายและวิธีการ
ของวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของท้องถิ่นและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและ
นานาประเทศความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและประเทศบนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน  

Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  สารเคมี ใน
ชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและ
สุขภาพจิต 

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

Conservation Environments and Natural 
Resources 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

Fundamental Mathematics 

3(3-0-6) 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จ านวนจริง 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ  

Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น 
ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา  

Computer and Technology Skills for Tertiary Students 

3(2-2-5) 

ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้น เพ่ือจัดการแฟ้มข้อมูลในระบบปฏิบัติการที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น อาทิ โปรแกรม
ค้นหาและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบีบอัดข้อมูล ฯลฯ ศึกษาการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานเว็บไซต์สังคม
ออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล รวมถึงบริการของอินเทอร์เน็ตรูปแบบอื่น ๆ 

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์  

Skills of Word Processing and Presentation 
Applications 

3(2-2-5) 

ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียก
แฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การก าหนดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการ
เปลี่ยนแปลงข้อความ ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การสร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ใน
งานพิมพ์เอกสารต่าง ๆศึกษาทักษะการน าเสนองานด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน 
จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม เช่น การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรก
และตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด การแทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานน าเสนอ 

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล  

Skills of Spreadsheet and Data Management 
Applications 

3(2-2-5) 

ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่นงานและสมุด
งาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอ่ืน ๆ วาดภาพและ
ปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชัน
ต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชันด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล และ
ฟังก์ชันอื่น ๆ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  

Website Design and Development 

3(2-2-5) 

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร 
การสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน  

Agriculture in Daily Life 

3(2-2-5) 

ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสมการผลิต
พืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ผลผลิตของการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การใช้วัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

5501001  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  

Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานท่ัวไป 

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น  

Local Technology 

3(3-0-6) 

ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาและ
แก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้ ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ  

  2.1 วิชาแกน   

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

Calculus and Analytic Geometry 1 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  เราขาคณิตวิเคราะห์บนระนาบ  ว่าด้วย  เส้นตรง  วงกลม  และภาคตัด
กรวย  ลิมิตของฟัก์ชัน  ฟังก์ชันต่อเนื่อง  อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  และอินทิกรัล 

4093303  คณิตศาสตร์ดิสครีต 

Discrete Mathematics 

3(3–0–6) 

ศึกษาฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เทคนิคการพิสูจน์ ทฤษฎีการ
นับ กราฟต้นไม้ และความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์การเวียนบังเกิดและ
การสร้างฟังก์ชัน วงจรเชิงวิธจีัดหมู่ออโตมาตา ไวยากรณ์และภาษา ระบบเชิงพีชคณิต 
โพเชตและแลตทิช 

4112101  สถิติวิเคราะห์ 1 

Statistical Analysis 1 

3(3–0–6) 

ศึกษาความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล ต าแหน่งของข้อมูล 
ความเบ้และความโด่ง) ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวังและความแปรปรวน การ
แจกแจงแบบทวินาม แบบปัวส์ซอง และแบบปกติ ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงแบบที 
แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 
สัดส่วน และ ความแปรปรวนของประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4112102  สถิติวิเคราะห์ 2 

Statistical Analysis 2 

3(3–0–6) 

ศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ การทดสอบ
ความเท่ากันของความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์แบบธรรมดา สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องต้น 
อนุกรมเวลาเบื้องต้น และเลขดรรชนี 

4002251  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 

English for Science 

3(3-0-6) 

 

  อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้เขียน
ข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
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  2.2 วิชาเฉพาะ (เฉพาะด้าน)  

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4121101  หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 

Principles of Programming and Algorithm 

3(2-2-5) 

  ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การควบคุมการไหล
ของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมจากขั้นตอนวิธี การควบคุมโปรแกรม 
แบบล าดับ แบบเลือก แบบวนซ้ า การก าหนดตัวแปร การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล การ
ทดสอบโปรแกรมและแก้ ไขข้อผิดพลาด ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

4121102  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

Computer Language Programming  

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค าสั่ง
รับ แสดงผล      ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ  ค าสั่งปฏิบัติการ  นิพจน์  การวนรอบ 
โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นต่างๆ  อาร์เรย์ พอยเตอร์เบื้องต้น และการใช้แฟ้มข้อมูล
เบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Pascal, C, C#, C++ หรือ
อ่ืน ๆ ในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 

4121501  ดิจิตอลเบื้องต้น 

Introduction to Digital Logic 

3(2-2-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎี วงจรลอจิกพ้ืนฐาน
ไมโครคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการทดลองวงจรดิจิตอลพื้นฐาน 

4122201  ฐานข้อมูลเบื้องต้น 

Introduction to Database 

3(2-2-5) 

  ศึกษาองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลวิเคราะห์และ
ออกแบบการน าข้อมูลเข้า - ออก การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ การท าพจนานุกรม
ข้อมูล ศึกษาตัวอย่างการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4122202  ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

Database Management System 

3(2-2-5) 

  ศึกษาหลักการของระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การท าบรรทัด
ฐานข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล ด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL) การ
ป้องกันข้อมูล การส ารองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูล การพัฒนาและประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์
และผลิตภัณฑ์การจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

4122301  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

Human Computer Interaction 

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดและความส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การ
สื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์  แบบจ าลองการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
แบบจ าลองการรู้จ าในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Building GUI Interfaces) การออกแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ ประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ แนวโน้ม
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

4122501  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

Computer Systems and Architecture 

3(2-2-5) 

ศึกษาออร์แกนไนเซชันและสถาปัตยกรรม โครงสร้างและหน้าที่การท างาน วงรอบการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบบัส  สถาปัตยกรรม
ทางด้านหน่วยความจ า หน่วยความจ า Cache หน่วยความจ าภายใน หน่วยความจ า
ภายนอก  การน าข้อมูลเข้าและการส่งข้อมูล การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

4122601  ระบบปฏิบัติการ 

Operating System 

3(2-2-5) 

ศึกษาวิวัฒนาการของโครงสร้างของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักการท างานของ
ระบบปฏิบัติการ (Operating System Principles ) การเกิดสภาวะพร้อมกัน 
(Concurrency) การจัดการและการก าหนดล าดับกระบวนการ (Scheduling and 
Dispatch) การจัดสรรหน่วยความจ า (Memory Management) วงจรอับ (Deadlocks) 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4122602  โครงสร้างข้อมูล 

Data Structure 

3(2-2-5) 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริงก์ (String 
Processing) อาเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์เตอร์ (Arrays, Records and Pointers) ลิงค์
ลิสต์ (Linked Lists) สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ต้นไม้ 
(Tree) กราฟและการประยุกต์ใช้ (Graphs and Thier Applications) การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching) 

4122702            โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน    

Software Package and Application 

3(2-2-5) 

 

  ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันประเภท  
ต่าง ๆ  Data Base , Spread Sheet , Word Processor etc 

 4122801 

 

 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

English for Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

  ศึกษาค าศัพท์ เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์   ฝึกฝนการอ่านจับใจความเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการอ่าน รวมทั้งฝึกฝนการแปลบทความภาษาอังกฤษ จากงานวิชาการ 
วารสาร นิตยสาร ต ารา หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 

4123101  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) โดยบอก
ความหมาย คุณลักษณะ และพฤติกรรมของวัตถุ  โครงสร้างของคลาส (Classes)  วัตถุ 
(Objects)  คุณสมบัติของวัตถุต่างๆ เช่น  การห่อหุ้ม  การสืบทอดคุณสมบัติ โดยใช้ภาษา
ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4123301  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์รายละเอียด
ระบบงานเดิม ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ ก าหนดวัตถุประสงค์ และขอบข่าย
ของการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบการน าข้อมูลเข้าและออก การ
ออกแบบฐานข้อมูล การท าเอกสารระบบงาน การทดสอบระบบ และการน าไปใช้การ
บ ารุงรักษา การประเมิน กรณีศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานในองค์กร 

4123302  วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 

Software Engineering 

3(2-2-5) 

ศึกษาวัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์  การออกแบบ
ซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง  การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ การทดสอบซอฟต์แวร์  การ
น าซอฟต์แวร์ไปใช้งาน การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์และการ
วัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ การน าสื่อประสมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ 

4123303 

 

 อีเวนต์-ดริฟเวนต์ โปรแกรมม่ิง  

Event Driven Programming 

3(2-2-5) 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ ความแตกต่างของการเขียน
โปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์กับการเขียนโปรแกรมแบบอ่ืน ฝึกการเขียนโปรแกรมโดย
ใช้โปรแกรม เช่น Visual Basic, Visual C#, Visual C++ เป็นต้น  

4123401  ทฤษฎีการค านวณ  

Theory of Computation 

3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์เต็มหน่วย  ไฟไนต์ออโตมาตา ภาษาเรกูลาร์ ภาษา 
Context Free พุชดาวน์ออโตมาตา เครื่องจักรทัวริง ปัญหา ที่สามารถตัดสินใจได้และไม่
สามารถตัดสินใจได้ 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4123501  ไมโครโปรเซสเซอร์ 

Microprocessor 

3(2-2-5) 

ศึกษาประวัติของไมโครโปรเซสเซอร์ คุณลักษณะและหน้าที่ของ Instruction Sets 
โครงสร้างหน่วยความจ า ขนาดของค าในหน่วยความจ า แอดเดรสของหน่วยความจ า การ
แปล content ของค าในหน่วยความจ า การแปลรหัสข้อมูลฐานสอง รหัสตัวอักขระ รหัส
ค าสั่ง  รีจิสเตอร์ของซีพียู  การใช้งานรีจิสเตอร์ของซีพียู  หน่วยกระท าคณิตศาสตร์ 
และลอจิค หน่วยควบคุม แฟล็กสถานะ การเอกซีคิ้วค าสั่งการอ้างแอดเดรสของ
หน่วยความจ าแบบอิมพลาย  แบบไดเรค  ระบบสแตค การอ้างแอดเดรสแบบอินไดเรค 
การอ้างแอดเดรสแบบอินเด็กซ์ ชุคค าสั่งของซีพียู โครงสร้างและหน้าที่ของซีพียู หลักการ
ท างานและ การประมวลผลของโปรเซสเซอร์เบื้องต้น  การท าค าสั่งแบบ ไปป์ไลน์ การ
ท างานแบบมัลติโปรเซสซิ่ง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น 

4123601  หลักการภาษาโปรแกรม 

Principles of Programming Language 

3(2-2-5) 

โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม  รูปแบบของภาษาโปรแกรม  ชนิดของตัว
แปรและการประกาศตัวแปร  โครงสร้างชองการควบคุม การแปลภาษาโปรแกรม  
แนวคิดภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ และ virtual machine รวมทั้ง abstraction 
mechanism 

4123602  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล  

Computer Networks and Data Communication 

3(2-2-5) 

ศึกษาองค์ประกอบและหลักการพ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานต่างๆ สื่อกลาง
และเทคนิคในการส่งข้อมูล ศึกษาความหมายประเภทของเครือข่าย  สถาปัตยกรรม
เครือข่าย องค์กรดูแลมาตรฐานระบบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อ สื่อกลางการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีของระบบเครือข่ายการออกแบบ
และจัดการเครือข่าย 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4123603  กราฟิกและการประมวลผลภาพ  

Graphics and Visual Computing 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการประมวลผลภาพ เทคนิคการประมวลผล ภาพดิจิตอล (Fundamental 
Techniques) ระบบกราฟิก (Graphics Systems) การประยุกต์ใช้งานการประมวลผล
สัญญาณบนสัญญาณ 2 มิติ เช่น ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย) หรือภาพวีดิทัศน์ (วีดิโอ) และยัง
รวมถึงสัญญาณ 2 มิติ อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาพด้วยการประมวลผลภาพด้วยเทคนิคและ
แนวความคิดในรูปแบบ connectivity และ rotation invariance   

4123701  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 

Web Programming 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ เทคนิคการออกแบบ และการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาในการเขียนสคริปต์และการเขียน
โปรแกรมส าหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การต่อเชื่อมกับระบบฐานข้อมูล 
การจัดการทรัพยากรส าหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4123702  การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์ 

Client-Server Programming 

3(2-2-5) 

ศึกษาสถาปัตยกรรมระบบไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์ การจัดการ และติดต่อฐานข้อมูลในระบบ 
ไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์ ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมบนระบบเครือข่ายแบบ      ไคล์เอนท์
เซิร์ฟเวอร์ 

4123703  หลักการและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
Courseware Concept and Design 

3(2-2-5) 

  ศึกษาวิธีการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือ
การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา 

4123704  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ       

Computer Assisted Design 

3(2-2-5) 

 

  ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิตและ
เทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเส้น   ภาพการ์ตูนและฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4123705  การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 

Multimedia Application 

3(2-2-5) 

 

  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อ
ประเภทมัลติมีเดียการบันทึกเสียง การประมวลภาพ การท าภาพเคลื่อนไหว การน า
อุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบกัน การแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
การน าเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย 

4123801  จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

Ethical and Regulation Issues in Computer Profession 

3(2-2-5) 

ศึกษาพฤติกรรม และธรรมชาติของมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์และทัศนคติเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงในการประมวลผลคอมพิวเตอร์ 
การใช้และการล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในองค์กร และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ
สังคม การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคมรวมถึง
จรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ 

4124301  ความปลอดภัยของสารสนเทศ  

Information Security 

3(2-2-5) 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นของการรักษาความปลอดภัยองค์ประกอบของความปลอดภัยของ
ข้อมูล สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูล การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดภัยกับข้อมูล กระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล 

4124601  ปัญญาประดิษฐ์  

Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์   การแทนองค์ความรู้  
เทคนิคการค้นหา การให้เหตุผลและการอนุมาน และระบบผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหัวข้อที่
น่าสนใจในปัจจุบัน ด้านปัญญาประดิษฐ์ 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4124602 

 

 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Network Administration and Management 

3(2-2-5) 

  ศึกษาหลักการพัฒนาและบริหารระบบเครือข่าย ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เพ่ือจัดการ
เครือข่าย การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย 

4124603  การจ าลองและโมเดล      

Simulation and Model 

3(2-2-5) 

 

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจ าลอง การศึกษาตัวอย่างโปรแกรมการจ าลองปัญหา  

เทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐาน การเลือกภาษา การทดลองปฏิบัติ การจ าลองปัญหา เทคนิค
การจ าลอง ระบบข้อมูลน าเข้า กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจ าลอง 
Continuous Sub System in discrete Event Models 

4124604  การสร้างคอมไพเลอร์      

Compiler  Construction 

3(2-2-5) 

 

  วิธีการวิเคราะห์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างออบเจ็คโค้ดที่มีประสิทธิภาพ  
การท างานของคอมไพเลอร์ และตัวอย่างการสร้างไพเลอร์ขนาดเล็ก 

4124701  คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 

Data Warehouse and Data Mining 

3(2-2-5) 

  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล องค์ประกอบของคลังข้อมูลและ
เครื่องมือการจัดท าข้อมูลระดับเมตา การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ 
กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ กฎการสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่และจัดกลุ่ม รูปแบบ
และอันดับการจับคู่ เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการท าเหมืองข้อมูล ตัวอย่างงานประยุกต์ 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4124702  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

E-Commerce 

3(2-2-5) 

 

  ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงินออนไลน์ ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของไทย 

4124703  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ 

Decision Support System and Expert and System 

3(2-2-5) 

 

  ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ 
โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบการเขียน
โปรแกรมส าหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้ เชี่ยวชาญ การหาความรู้ 
แนวทางส าหรับการทดแทนความรู้ แบบจ าลองจริงของเหตุผล  ระบบผู้เชี่ยวชาญในฐานะ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

4124801 

 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์   

Field Experience in Computer Science 

3(360 ชั่วโมง) 

  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการธุรกิจที่ เหมาะสม  เพ่ือให้ได้รับความรู้   ทักษะ  เจตคติ  และ
ประสบการณ์ในอาชีพ 

4124802 

 

 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6(540ชั่วโมง) 
 

  นักศึกษาต้องออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา โดยมีขั้นตอนการสมัคร
และคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอนและต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ขององค์การเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้
กับงานท่ีรับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม มีการ่วมมือ
กับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ค าปรึกษาของคณาจารย์ที่
รับผิดชอบ  
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4124901  การสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Seminar in Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

  ศึกษา สัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการที่ปฏิบัติงาน
จริง เพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการจัดการ ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชนและจัดท าเป็นสัมมนากลุ่มย่อย โดยมุ่งหวังเพ่ือหาข้อสรุปหรือแนวทางการ
แก้ปัญหา 

4124902  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Special Topics in Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

ศึกษาค้นคว้าหัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4124903  การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Independent Study in Computer and  Information 
Technology 

3(2-2-5) 

ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่อง จัดท าโครงการศึกษาปัญหา หรือพัฒนาต่อยอดหัวข้อที่สนใจ 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ เขียนโปรแกรมหรือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุม 

4124904  ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Research Methodology in Computer  and Information 
Technology 

3(2-2-5) 

 

ขั้นตอนการท าวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดเรื่องและการ
ค้นหาข้อมูลการน าเสนอหัวข้องานวิจัย   การออกแบบงานวิจัย   การวิเคราะห์ข้อมูล การ
อภิปรายผล และการสรุปผล  เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 

 

 



1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549  
และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2549 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        140 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        132 หน่วยกิต 
 โครงสร้างของหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิต หมวดวิชา และกลุ่มวิชา ดังนี้  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน  หลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

34 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
2 หนว่ยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาเอก 
2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

100 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
75 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.3 วิชาเลือก 
2.4 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
2.5 วิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

96 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

 24 หรือ 27  หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

3 หรือ 6  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 

(English for Science) 
อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัย
และเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้เขียน
ข้อความ บทความและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

3 )3-0-6(     รายวิชาคงเดิม 
ปรับเป็นหมวดวิชา
เฉพาะ (ทักษะภาษา

และการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์) 

 
4011101 หลักฟิสิกส์ (Principles of  Physics) 

ระบบหน่วย การวัดความแม่นย า
และความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณ 
สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่
ของวัตถุแบบต่างๆ แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัมงาน    ก าลัง  
พลังงาน  เครื่องกลอย่างง่าย  ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น  ความร้อน  ไฟฟ้า  
แม่เหล็กไฟฟ้า  สมบัติของสสาร  
โครงสร้างอะตอม  สารกัมมันตรังสี  
กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัว 

4(3-3-7)    รายวิชา 
ที่ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

ฝึกปฏิบัติการทดลองในเนื้อหา 
การวัดและเครื่องมือวัด เวกเตอร์และ
สมดุล กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรง โม
เมนตัม  เครื่องกลอย่างง่ายไฟฟ้า  
แม่เหล็ก  คลื่น  ความร้อน  และ
คุณสมบัติของสาร 

4021101 หลักเคมี (Principles of Chemistry) 
ศึกษามวลสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น 
สมบัติของสารในสถานะต่างๆ อาทิ แก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ 
อุณหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิง
เคมี   สมดุลเคมี   สมดุลเชิงไอออน   
เคมีไฟฟ้า  สารอินทรีย์  สารพอลิเมอร์ 
สารประกอบโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น เคมี
นิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น 

ฝึกปฏิบัติการเก่ียวกับ เทคนิค
เบื้องต้น และหลักปฏิบัติทั่วไปในการ
ปฏิบัติการเคมี 
การจัดจ าแนกสารเคมี  เกรดของสาร และ

4(3-3-7)    รายวิชา 
ที่ตัดออก 
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การใช้สารเคมี ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้
เครื่องมือพื้นฐาน มวลสารสัมพันธ์ ความ
ร้อนของปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฎิริ
ยา  สมดุลเคมี ค่า pH  ค่าคงตัวของการ
แตกตัวของกรดและเบส และความ
แตกต่างของสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์  
สมบัติและปฏิกิริยาสารอินทรีย์ที่ส าคัญ
สมบัติของสารชีวโมเลกุล   สารประกอบ 
โคออร์ดิเนชัน เคมีสภาวะแวดล้อม 

4031101 หลักชีววิทยา (Principles Biology) 
หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน  สมบัติของ

สิ่งมีชีวิต  สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต เซลล์
และเนื้อเยื่อ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโต การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต  
วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา 

ฝึกปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการ
ใช้กล้องจุลทรรศน์  การศึกษาเซลล์และ
เนื้อเยื่อ พันธุศาสตร์เบื้องต้น การสืบพันธุ์ 

4(3-3-7)    รายวิชา 
ที่ตัดออก 
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และการเจริญเติบโต การส ารวจและเก็บ
รักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต การศึกษาระบบ
นิเวศน์ 

4091401 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
(Calculus and Analytic Geometry 
1) 
    ศึกษาเก่ียวกับเราขาคณิตวิเคราะห์บน
ระนาบว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัด
กรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง  
อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์
อนุพันธ์  และอินทิกรัล 

3(3–0–6) 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
(Calculus and Analytic 
Geometry 1) 
    ศึกษาเก่ียวกับเราขาคณิต
วิเคราะห์บนระนาบว่าด้วยเส้นตรง 
วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของ
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง  อนุพันธ์ 
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  
และอินทิกรัล 

3(3–0–6) รายวิชาคงเดิม 

4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (Discrete 
Mathematics) 
การนับ และความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎี
กราฟ การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ ต้นไม้
และการแยกจ าพวกข่ายงาน พีชคณิตบูลีน 
และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตมาตา 
ไวยากรณ์และภาษา ระบบเชิงพีชคณิต โพ

3(2-2-5) 4093303 คณิตศาสตร์ดิสครีต  
(Discrete Mathematics) 

การนับ และความสัมพันธ์
เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทน
กราฟด้วยเมตริกซ์ ต้นไม้ และการ
แยกจ าพวกข่ายงาน พีชคณิตบูลีน 
และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตมาตา 
ไวยากรณ์และภาษา ระบบเชิ ง

3(2-2-5) ปรับเป็นหมวดวิชา
เฉพาะ (วิชาแกน) 
และเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชาเป็น
คณิตศาสตร์ดิสครีต 
(Discrete 
Mathematics) 
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เซตและแลตทิช 
 
 

พีชคณิต โพเซตและแลตทิช 

4112101 สถิติวิเคราะห์ 1 (Statistical Analysis 
1) 

ศึกษาความหมายขอบเขตและ
ประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล 
ต าแหน่งของข้อมูล ความเบ้และความโด่ง) 
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง
และความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวิ
นาม แบบปัวส์ซอง และแบบปกติ ทฤษฎี
ตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงแบบที แบบไคส
แควร์ และแบบเอฟ การประมาณค่า และ
การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 
สัดส่วน และ ความแปรปรวนของ
ประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 

3(3- 0-6) 4112101 สถิติวิเคราะห์ 1 (Statistical 
Analysis 1) 

ศึกษาความหมายขอบเขต
และประโยชน์ของสถิติ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง 
การกระจายของข้อมูล ต าแหน่งของ
ข้อมูล ความเบ้และความโด่ง) ความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง
และความแปรปรวน การแจกแจง
แบบทวินาม แบบปัวส์ซอง และแบบ
ปกติ ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม การแจกแจง
แบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ 
การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน 
และ ความแปรปรวนของประชากร 
หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 

3(3- 0-6) รายวิชาคงเดิม 
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4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis 

2) 
ศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบภาวะ

สารรูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ 
การทดสอบความเท่ากันของความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์แบบ
ธรรมดา สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องต้น 
อนุกรมเวลาเบื้องต้น และเลขดรรชนี 

3(3-0- 6) 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical 
Analysis 2) 

ศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบ
ภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบ
ความเป็นอิสระ การทดสอบความ
เท่ากันของความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และสองทาง การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์แบบ
ธรรมดา สถิตินอนพาราเมตริก
เบื้องต้น อนุกรมเวลาเบื้องต้น และ
เลขดรรชนี 

3(3-0- 6) รายวิชาคงเดิม 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

Mathematics  for  Computer 
ศึกษาพ้ืนฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์  เซต   
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบเลขฐาน 
ต่างๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน   2, 8, 16  เมท
ริกซ์และดีเทอร์ มิแนนต์  พีชคณิตบูลีน 

3(3-0-6)    รายวิชาที่ตัดออก 
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4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น 
(Introduction to Mathematical 
Modeling) 
ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา 
การก าหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัย
ทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบการแปล
ความหมายของค าตอบ 

3(3-0-6)    รายวิชาที่ตัดออก 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
(Calculus  and Analytic Geometry 
2) 
พิกัดเชิงขั้ว  สมการอิงตัวแปรเสริม       
อินทิกรัลจ ากัดเขต      เทคนิคการ 
อินทิเกรต    การประยุกต์อินทิกรัลจ ากัด
เขต       อนุพันธ์        และอินทิกรัลของ
ฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว  อินทิกรัลไม่ตรง
แบบ  หลักเกณฑ์โลปิตาล  ล าดับและ
อนุกรม  อนุกรมก าลัง 

3(3-0-6)    รายวิชาที่ตัดออก 



   
 

89 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

4113105 สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics  for  
Research) 
ความหมายของสถิติ  หลักเบื้องต้นของ
ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจง 
ความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ   ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง   การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  หลักการ
ประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน  การ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การ
พยากรณ์   การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียวและสองทาง 
 

3(3-0-6)    รายวิชาที่ตัดออก 

4113501 การวิจัยการด าเนินงาน 1 (Operation 
Research 1) 
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง   และ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ   การเลียนแบบทางสถิติ   
ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ
การวิเคราะห์ข่ายงานและการเขียน
โปรแกรมเพ่ือการวิจัยการด าเนินงาน 

3(2-2-5)    รายวิชาที่ตัดออก 
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4121104 
 

หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 
(Principles of Programming) 
ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีใน
การแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม  การควบคุม
การไหลของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน  
การเขียนโปรแกรมจากขั้นตอนวิธี การ
ควบคุมโปรแกรม แบบล าดับ  แบบเลือก  
แบบวนซ้ า  การก าหนดตัวแปร  การแบ่ง
โปรแกรมเป็นโมดูล  การทดสอบ
โปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด  ศึกษา
การเขียนโปรแกรมโดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

3(2-2-5) 4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอน
วิธี (Principles of 
Programming and Algorithm) 
ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม การ
วิเคราะห์ปัญหา เขียนขั้นตอนวิธีใน
การแก้ปัญหา  การควบคุมการไหล
ของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน  การ
เขียนโปรแกรม การควบคุมโปรแกรม 
แบบล าดับ  แบบเลือก  แบบวนซ้ า  
การก าหนดตัวแปร  การแบ่ง
โปรแกรมเป็นโมดูล  การทดสอบ
โปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด  โดย
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ 
ปรับรหัสวิชา 

4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Programming 
Language 1) 
ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์
ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค าสั่ง 
I/O ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ 

3(2-2-5) 4121102 การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์   
(Computer Language 
Programming) 
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม 
รูปแบบไวยากรณ์ประกอบ

3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชา รหัส
วิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
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Operations, Looping โปรแกรมย่อย
และฟังก์ชั่นต่างๆ และการใช้แฟ้มข้อมูล
เบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์  
แบบโครงสร้าง ภาษาใดภาษาหนึ่ง  เช่น  
Pascal, Cobol, C etc. ในการฝึกเขียน
และพัฒนาโปรแกรม 

ภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค าสั่งรับ 
แสดงผล   ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ  
ค าสั่งปฏิบัติการ  นิพจน์  การ
วนรอบ โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น
ต่างๆ  อาร์เรย์ พอยเตอร์เบื้องต้น 
และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดย
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง เช่น Pascal, Cobol, C 
หรืออ่ืน ๆ ในการฝึกเขียนและพัฒนา
โปรแกรม 

4123302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2 
(Computer Programming 
Language 2) 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและลักษณะค าสั่งและการ
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
อ่ืนๆ 
 
 
 

3(2-2-5)    รายวิชาที่ตัดออก 
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4121701 ดิจิตอลเบื้องต้น (Introduction to 
Digital Concept) 
ทบทวนเกี่ยวกับระบบตัวเลข   เลขฐาน
ต่างๆ  การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎี 
วงจรลอจิกพ้ืนฐานไมโครคอมพิวเตอร์  
ฝึกปฏิบัติการทดลองวงจรดิจิตอลพื้นฐาน 

3(2-2-5) 4121501 ดิจิตอลเบื้องต้น (Introduction 
to Digital Logic) 
ทบทวนเกี่ยวกับระบบตัวเลข   เลข
ฐานต่างๆ  การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎี
วงจรลอจิกพ้ืนฐาน
ไมโครคอมพิวเตอร์  ฝึกปฏิบัติการ
ทดลองวงจรดิจิตอลพื้นฐาน 

 รายวิชาคงเดิมแต่ 
ปรับรหัสวิชา 

4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 
(Introduction  to Database) 
ความหมายองค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ความสัมพันธ์
ของข้อมูลวิเคราะห์และออกแบบการน า
ข้อมูลเข้า - ออก  การสร้างแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ การท าพจนานุกรมข้อมูล 
ศึกษาตัวอย่างการใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

3(2-2-5) 4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 
(Introduction  to Database) 
ความหมายองค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลวิเคราะห์และ
ออกแบบการน าข้อมูลเข้า - ออก  
การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ 
การท าพจนานุกรมข้อมูล ศึกษา
ตัวอย่างการใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิม 

4122202 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริงก์

3(2-2-5) 4122602 โครงสร้างข้อมูล (Data 
Structure) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ 
ปรับรหัสวิชา 
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(String  Processing)  อาเรย์ เรคคอร์ด 
และ  พอยน์เตอร์ (Arrays, Records and 
Pointers) ลิงค์ลิสต์ (Linked Lists)  
สแตก  (Stacks)  คิว  (Queues)  การ
เวียนเกิด  (Recursion)  ต้นไม้  (Tree)  
กราฟและการประยุกต์ใช้  (Graphs and 
Their Applications)   การเรียงและการ
ค้นหาข้อมูล    (Sorting and Searching) 

โครงสร้างข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูลสตริง (String  Processing) 
อาร์เรย์    เรคคอร์ด  และพอยน์
เตอร์ (Arrays, Records and 
Pointers)  ลิงค์ลิสท์ (Linked Lists) 
สแตก (Stacks) คิว (Queues) การ
เวียนเกิด (Recursion)  ต้นไม้  
(Tree) กราฟและการประยุกต์ใช้  
(Graphs and Their Applications)   
การเรียงและการค้นหาข้อมูล 
(Sorting and Searching) 

4123501 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Research 
Methodology in Computer  and 
Information Technology) 
ขั้นตอนการท าวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดเรื่อง
และการค้นหาข้อมูลการน าเสนอหัวข้อ
งานวิจัย   การออกแบบงานวิจัย   การ
วิเคราะห์ข้อมูลการอภิปรายผล และการ

3(2-2-5) 4124904 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Research 
Methodology in Computer  
and Information Technology) 
ขั้นตอนการท าวิจัยด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ก าหนดเรื่องและการค้นหาข้อมูลการ
น าเสนอหัวข้องานวิจัย   การ

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ 
ปรับรหัสวิชา 
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สรุปผล  เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย ออกแบบงานวิจัย   การวิเคราะห์
ข้อมูลการอภิปรายผล และการ
สรุปผล  เทคนิคการเขียนรายงาน
การวิจัย 

4123502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 
หลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ระบบ   การวิเคราะห์รายละเอียด
ระบบงานเดิม  ศึกษาความเป็นไปได้ของ
ระบบงานใหม่  ก าหนดวัตถุประสงค์  และ
ขอบข่ายของการวิเคราะห์  การวิเคราะห์
ความต้องการ   การออกแบบการน า
ข้อมูลเข้าและออก  การออกแบบ
ฐานข้อมูล  การท าเอกสารระบบงาน   
การทดสอบระบบ   และการน าไปใช้การ
บ ารุงรักษาการประเมิน  กรณีศึกษา
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใน
องค์กร 

3(2-2-5) 4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 
หลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ระบบ   การวิเคราะห์
รายละเอียดระบบงานเดิม  ศึกษา
ความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่  
ก าหนดวัตถุประสงค์  และขอบข่าย
ของการวิเคราะห์  การวิเคราะห์
ความต้องการ   การออกแบบการน า
ข้อมูลเข้าและออก  การออกแบบ
ฐานข้อมูล  การท าเอกสารระบบงาน   
การทดสอบระบบ   และการน าไปใช้
การบ ารุงรักษาการประเมิน  
กรณีศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานในองค์กร 
 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ 
ปรับรหัสวิชา 
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4123702 ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data 
Communication System) 
ศึกษาหลักการการสื่อสารข้อมูล  ข้อมูล
และสัญญาณ  รูปแบบ  และเทคนิคการ
สื่อสาร การแปลงข้อมูลและสัญญาณ 
อุปกรณ์สื่อสาร สื่อกลางการสื่อสาร  
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ  
การตรวจสอบความถูกต้องของการสื่อสาร
และการแก้ไข โปรโตคอลการสื่อสาร 
 

3(2-2-5)    รายวิชาที่ตัดออก 

4123102 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network System) 
ศึกษาความหมายประเภทของเครือข่าย  
สถาปัตยกรรมเครือข่าย องค์กรดูแล
มาตรฐานระบบเครือข่าย รูปแบบการ
เชื่อมต่อ สื่อกลางการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย อุปกรณ์ของระบบเครือข่าย 
เทคโนโลยีของระบบเครือข่ายการ
ออกแบบและจัดการเครือข่าย 
 

3(2-2-5) 4123602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารข้อมูล  
(Computer Networks and 
Data Communication) 
ศึกษาองค์ประกอบและหลักการ
พ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูล 
มาตรฐานต่างๆ สื่อกลางและเทคนิค
ในการส่งข้อมูล ศึกษาความหมาย
ประเภทของเครือข่าย  
สถาปัตยกรรมเครือข่าย องค์กรดูแล

 ปรับชื่อรายวิชา  
รหัสวิชาและปรับ 
ค าอธิบายรายวิชา 
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มาตรฐานระบบเครือข่าย รูปแบบ
การเชื่อมต่อ สื่อกลางการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ของระบบ
เครือข่าย เทคโนโลยีของระบบ
เครือข่ายการออกแบบและจัดการ
เครือข่าย 
 

4122604 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้
งาน (Software Package and 
Application) 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
ประเภทต่าง ๆ  Data Base , Spread 
Sheet , Word Processor etc 

3(2-2-5) 4122702 โปรแกรมส าเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้งาน (Software 
Package and Application) 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและ
วิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้
ในปัจจุบันประเภทต่าง ๆ  Data 
Base , Spread Sheet , Word 
Processor etc 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ 
ปรับรหัสวิชา 

4122702 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 
(Computer Architecture and  
Assembly Language) 
สถาปัตยกรรม และส่วนประกอบของ

3(2-2-5)    รายวิชาที่ตัดออก 
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ไมโครโปรเซสเซอร์ เช่น ระบบบัส 
Addressing Mode Assembler, 
Instruction Mode, Macro 
Instruction/Assembler และการเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 

4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System) 
หลักการของระบบฐานข้อมูล  การ
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การท า
บรรทัดฐานข้อมูล   การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล   ด้วยภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้าง  (SQL) การป้องกันข้อมูล การ
ส ารองข้อมูล  และเรียกคืนข้อมูล  การ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์และ
ผลิตภัณฑ์การจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

3(2-2-5) 4122202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management 
System) 
หลักการของระบบฐานข้อมูล  การ
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 
การท าบรรทัดฐานข้อมูล   การ
บริหารจัดการฐานข้อมูล   ด้วยภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้าง  (SQL) การ
ป้องกันข้อมูล การส ารองข้อมูล  และ
เรียกคืนข้อมูล  การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์และผลิตภัณฑ์
การจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ 
ปรับรหัสวิชา 

4123301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object 
Oriented Programming) 
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5) 4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object Oriented 
Programming) 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชาและค าอธิบาย

รายวิชา 
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สมัยใหม่  พัฒนาหรือประยุกต์ใช้งาน
โปรแกรมสมัยใหม่ 

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ (Object-Oriented 
Programming) โดยบอกความหมาย 
คุณลักษณะ และพฤติกรรมของวัตถุ  
โครงสร้างของคลาส (Classes)  วัตถุ 
(Objects)  คุณสมบัติของวัตถุต่างๆ 
เช่น  การห่อหุ้ม  การสืบทอด
คุณสมบัติ โดยใช้ภาษาท่ีสนับสนุน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 
(Programming Application for 
Statistics and Research) 
การศึกษาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและ
วิจัยเพื่อวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลศึกษา
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัด
การกระจาย     การทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ 
การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม   การวิเคราะห์ความ

3(2-2-5)    รายวิชาที่ตัดออก 
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แปรปรวนทางเดียวและสองทาง การ
ทดสอบนอนพาราเมตริก ใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 

4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction) 
ศึกษาวิธีการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรม
หรือการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมา
พัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาร
การศึกษา 

3(2-2-5) 4123703 หลักการและการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Courseware Concept and 
Design) 
ศึกษาวิธีการน าคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การ
สร้างโปรแกรมหรือการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน 
และการบริหารการศึกษา 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชาและชื่อวิชา 

4123613 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (Computer 
Assisted Design) 
ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนกราฟรูป
เรขาคณิตและเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูป
ลายเส้น   ภาพการ์ตูนและฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

3(2-2-5) 4123704 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 
(Computer Assisted Design) 
ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนกราฟรูป
เรขาคณิตและเทคโนโลยี แผนภูมิ
สถิติ รูปลายเส้น   ภาพการ์ตูนและ
ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชา 
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ส าเร็จรูป 
4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง

ไมโครคอมพิวเตอร์ (Circuit 
Description and Microcomputer 
Maintenance) 
ศึกษาระบบ BUS (3-BUS Architecture)  
โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณ
นาฬิกา การอินเตอร์เฟส   หน่วยความจ า  
หน่วยป้อนข้อมูล  หน่วยแสดงผล  
อุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อม 
การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น 

3(2-2-5)    รายวิชาที่ตัดออก 

4124103 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network 
Administration and Management) 
ศึกษาหลักการพัฒนาและบริหารระบบ
เครือข่าย  ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์  เพื่อ
จัดการเครือข่าย การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระบบรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 

3(2-2-5)
  

4124602 
 

การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Network Administration and 
Management) 
ศึกษาหลักการพัฒนาและบริหาร
ระบบเครือข่าย  ซอฟท์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์  เพื่อจัดการเครือข่าย การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย

3(2-2-5)
  

รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชา 
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ของระบบเครือข่าย 
4124304 การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบ

ไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server 
Programming) 
สถาปัตยกรรมระบบไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์  
การจัดการ และติดต่อฐานข้อมูลในระบบ 
ไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์  ศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมบนระบบเครือข่ายแบบไคล์
เอนท์เซิร์ฟเวอร์ 

3(2-2-5) 4123702 การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่าย
แบบไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client-
Server Programming) 
สถาปัตยกรรมระบบไคล์เอนท์
เซิร์ฟเวอร์  การจัดการ และติดต่อ
ฐานข้อมูลในระบบ ไคล์เอนท์
เซิร์ฟเวอร์  ศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมบนระบบเครือข่ายแบบไคล์
เอนท์เซิร์ฟเวอร์ 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชา 

4124502 การจ าลองและโมเดล (Simulation 
and Model) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจ าลอง 
การศึกษาตัวอย่างโปรแกรมการจ าลอง
ปัญหาเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐาน การ
เลือกภาษา การทดลองปฏิบัติ การจ าลอง
ปัญหา เทคนิคการจ าลอง ระบบข้อมูล
น าเข้า กระบวนการตรวจสอบและความ
เที่ยงตรงของแบบจ าลอง Continuous 
Sub System in discrete Event 

3(2-2-5) 4124603 การจ าลองและโมเดล 
(Simulation and Model) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจ าลอง 
การศึกษาตัวอย่างโปรแกรมการ
จ าลองปัญหาเทคนิคการวิเคราะห์
พ้ืนฐาน การเลือกภาษา การทดลอง
ปฏิบัติ การจ าลองปัญหา เทคนิคการ
จ าลอง ระบบข้อมูลน าเข้า 
กระบวนการตรวจสอบและความ
เที่ยงตรงของแบบจ าลอง 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชา 
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Models Continuous Sub System in 
discrete Event Models 

4124503 การสร้างคอมไพเลอร์ (Compiler  
Construction) 
วิธีการวิเคราะห์    ภาษาท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม    การสร้างออบเจ็คโค้ดที่มี
ประสิทธิภาพ  การท างานของ
คอมไพเลอร์  และตัวอย่างการสร้างไพ
เลอร์ขนาดเล็ก 

3(2-2-5) 4124604 การสร้างคอมไพเลอร์ (Compiler  
Construction) 
วิธีการวิเคราะห์    ภาษาท่ีใช้ในการ
เขียนโปรแกรม    การสร้างออบเจ็ค
โค้ดท่ีมีประสิทธิภาพ  การท างาน
ของคอมไพเลอร์  และตัวอย่างการ
สร้างไพเลอร์ขนาดเล็ก 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชา 

4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Seminar in Computer 
and Information Technology) 
ศึกษาและสัมมนาเก่ียวกับความก้าวหน้า 
แนวคิดท่ีแปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่า
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จากเอกสาร วารสาร 
งานวิจัยหรือการที่ปฏิบัติงานจริง 

3(2-2-5) 4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar 
in Computer and Information 
Technology) 
ศึกษา สัมมนาเก่ียวกับความก้าวหน้า 
แนวคิดท่ีแปลกใหม่และผลงานที่มี
คุณค่าทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากเอกสาร 
วารสาร งานวิจัยหรือการที่
ปฏิบัติงานจริง เพื่อก่อให้เกิด
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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ทางด้านการจัดการ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนและจัดท าเป็นสัมมนา
กลุ่มย่อย โดยมุ่งหวังเพ่ือหาข้อสรุป
หรือแนวทางการแก้ปัญหา 

4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Preparation 
for Professional Experience in 
Computer) 
จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์  โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ 

2(90)    รายวิชาที่ตัดออก 

4123801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Field Experience in 
Computer) 

5(450) 4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Field 
Experience in Computer) 

3(270) 
 

รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชาและจ านวน

หน่วยกิต 
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จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม  
เพ่ือให้ได้รับความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และ
ประสบการณ์ในอาชีพ 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การ
หรือหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม  
เพ่ือให้ได้รับความรู้  ทักษะ  เจตคติ  
และประสบการณ์ในอาชีพ 

   4123801 สหกิจศึกษา (Co-operative 
Education) 
นักศึกษาต้องออกไปปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการเต็มเวลา โดยมี
ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการ
มอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน
และต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของ
องค์การเสมือนเป็นพนักงาน มีการ
น าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับมอบหมาย มี
การศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม มีการ่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนา
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง ภายใต้ค าปรึกษา

6(540) 
 

รายวิชาใหม่ 
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ของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ 
4123303 การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต( Web - Server 
Programming)  
หลักการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บ
บราวเซอร์ เทคนิคการออกแบบ และการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ภาษาในการเขียนสคริปต์
และการเขียนโปรแกรมส าหรับงาน
ประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การ
ต่อเชื่อมกับระบบฐานข้อมูล การจัดการ
ทรัพยากรส าหรับงานประยุกต์บน
เครอืข่ายอินเตอร์เน็ต 

3(2-2-5) 4123701 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 
( Web Programming)  
หลักการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บ
บราวเซอร์ เทคนิคการออกแบบ และ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาษาในการ
เขียนสคริปต์และการเขียนโปรแกรม
ส าหรับงานประยุกต์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต การต่อเชื่อมกับระบบ
ฐานข้อมูล การจัดการทรัพยากร
ส าหรับงานประยุกต์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ 
ชื่อรายวิชา และ 

รหัสวิชา 

   4123801   จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Ethical 
and Regulation Issues in 
Computer Profession) 
ศึกษาพฤติกรรม และธรรมชาติของ
มนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และ

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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ทัศนคติเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความ
รับผิดชอบ และความเสี่ยงในการ
ประมวลผลคอมพิวเตอร์ การใช้และ
การล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ใน
องค์กร และผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อสังคม การวิเคราะห์
ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย บทบาท
ของวิชาชีพที่มีต่อสังคมรวมถึง
จรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ 

   4123302 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (Software 
Engineering) 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
วัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ความต้องการของซอฟต์แวร์  การ
ออกแบบซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง  
การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์  การน าซอฟต์แวร์ไปใช้
งาน  การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์และ

 รายวิชาใหม่ 
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การจัดการติดตั้งซอฟต์แวร์  การ
บริหารโครงงานซอฟต์แวร์ และ
เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
(Computer Systems and 
Architecture)  

หลัก การท างานของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟแวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบใน
การท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบงาน
ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น 
หน่วยความจ า ระบบบัส สัญญาณสั่งการ
และวงจรควบคุม หลักการท างาน และ
ระบบไมโคร การประมวลผลของ
โปรเซสเซอร์เบื้องต้น 

3(2-2-5) 4122501 ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม( Computer 
Systems and Architecture)  
ออร์แกนไนเซชันและสถาปัตยกรรม 
โครงสร้างและหน้าที่การท างาน 
วงรอบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
การเชื่อมต่อภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบบัส  
สถาปัตยกรรมทางด้าน
หน่วยความจ า หน่วยความจ า 
Cache หน่วยความจ าภายใน 
หน่วยความจ าภายนอก  การน า
ข้อมูลเข้าและการส่งข้อมูล การซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชาและค าอธิบาย

รายวิชา 

4123704 ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)  
ประวัติ ของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้าง
หน่วยความจ า ขนาดของค าใน
หน่วยความจ า แอดเดรสของ

3(2-2-5) 4123501 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
(Microprocessor)  
ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร์ 
คุณลักษณะและหน้าที่ของ 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชาและค าอธิบาย

รายวิชา 
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หน่วยความจ า การแปล content ของค า
ในหน่วยความจ า การแปลรหัสข้อมูลฐาน
สอง รหัสตัวอักขระ รหัสค าสั่ง รีจิสเตอร์
ของซีพียู การใช้งานรีจิสเตอร์ของซีพียู 
หน่วยกระท าคณิตศาสตร์ และลอจิค 
หน่วยควบคุม แฟล็กสถานะ การเอกซีคิ้ว
ค าสั่ง ตารางเวลาของค าสั่ง ROM และ 
RAM การส่งข้อมูลภายในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ INPUT/OUTPUT 
การโปรแกรม INPUT/OUTPUT การ
อินเตอร์รัพท์ INPUT/OUTPUTการ
ตอบสนองการอินเตอร์รัพท์ ระบบ DMA 
ระบบบัส การส่งข้อมูลแบบอนุกรม 
พ้ืนฐาน การโปรแกรม ภาษาแอสเซมบลี 
การอ้างแอดเดรสของหน่วยความจ า
แบบอิมพลาย แบบไดเรค ระบบสแตค 
การอ้างแอดเดรสแบบอินไดเรค การอ้าง
แอดเดรสแบบอินเด็กซ์ ชุคค าสั่งของซีพียู 

Instruction Sets โครงสร้าง
หน่วยความจ า ขนาดของค าใน
หน่วยความจ า แอดเดรสของ
หน่วยความจ า การแปล content 
ของค าในหน่วยความจ า การแปล
รหัสข้อมูลฐานสอง รหัสตัวอักขระ 
รหัสค าสั่ง  รีจิสเตอร์ของซีพียู  การ
ใช้งานรีจิสเตอร์ของซีพียู  หน่วย
กระท าคณิตศาสตร์ และลอจิค 
หน่วยควบคุม แฟล็กสถานะ การเอก
ซีคิ้วค าสั่งการอ้างแอดเดรสของ
หน่วยความจ าแบบอิมพลาย  แบบ
ไดเรค  ระบบสแตค การอ้าง
แอดเดรสแบบอินไดเรค การอ้าง
แอดเดรสแบบอินเด็กซ์ ชุคค าสั่งของ
ซีพียู โครงสร้างและหน้าที่ของซีพียู 
หลักการท างานและ การประมวลผล
ของโปรเซสเซอร์เบื้องต้น  การท า
ค าสั่งแบบ ไปป์ไลน์ การท างาน
แบบมัลติโปรเซสซิ่ง การเขียน
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โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น 
   4123401 ทฤษฎีการค านวณ (Theory of 

Computation) 
ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาตร์เต็ม
หน่วย  ไฟไนต์ออโตมาตา ภาษาเรกู
ลาร์ ภาษา Context Free พุชดาวน์
ออโตมาตา เครื่องจักรทัวริง ปัญหา ที่
สามารถตัดสินใจได้และไม่สามารถ
ตัดสินใจได้  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

4121401 ระบบปฏิบัติการ 1  
(Operating System 1) 
ความหมาย และวิวัฒนาการของ
ระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของ
ระบบปฏิบัติการ การบริหาร การจัดสาร
ทรัพยากร การควบคุมโพรเซส การคืนสู่
สภาพเดิมของโพรเซส การจัดการข้อมูล 
และศึกษาตัวอย่าง ค าสั่งของระบบปฏิบัติ
ในระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ 

3(2-2-5) 4122601 ระบบปฏิบัติการ  
(Operating System) 
ศึกษาวิวัฒนาการของโครงสร้างของ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
หลักการท างานของระบบปฏิบัติการ 
(Operating System Principles ) 
การเกิดสภาวะพร้อมกัน 
(Concurrency) การจัดการและการ
ก าหนดล าดับกระบวนการ 
(Scheduling and Dispatch) การ
จัดสรรหน่วยความจ า (Memory 
Management)วงจรอับDeadlocks) 

3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชา รหัส
วิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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4121402 ระบบปฏิบัติการ 2  

(Operating System 2) 
ศึกษาหน้าที่และการด าเนินงานของ
ระบบปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการ
หน่วยความจ า หน่วยประมวลผลกลาง 
การจัดแฟ้มข้อมูล หน่วยรับและแสดงผล 
ข้อมูลในลักษณะเดียวของผู้ใช้คนเดียว 
งานเดียว และใช้หลายคนหลายงานพร้อม
กัน รวมทั้งการสื่อสารระหว่างขบวนการ 
(Inter processor) 
 

3(2-2-5)    รายวิชาที่ตัดออก 

   4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ (Human 
Computer Interaction) 
ศึกษาแนวคิดและความส าคัญของ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์ แบบจ าลองการ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ แบบจ าลองการรู้จ าใน

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
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การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ (Building GUI 
Interfaces) การออกแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ ประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ แนวโน้มของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer 
Graphics) 
หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต 
รูปภาพ Transformation, Segments 
Windows and Clipping, Interaction 
3D, 3D Clipping Hidden Surface and 
Lines, Carves Shading และการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ศึกษาการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟิก 

3(2-2-5) 4123603 กราฟิกและการประมวลผลภาพ  
(Graphics and Visual 
Computing) 
หลักการประมวลผลภาพ เทคนิคการ
ประมวลผล ภาพดิจิตอล 
(Fundamental Techniques) 
ระบบกราฟิก (Graphics Systems) 
การประยุกต์ใช้งานการประมวลผล
สัญญาณบนสัญญาณ 2 มิติ เช่น 
ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย) หรือภาพวีดิทัศน์ 

3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชา รหัส
วิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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(วีดิโอ) และยังรวมถึงสัญญาณ 2 มิติ
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาพด้วย 
การประมวลผลภาพด้วยเทคนิคและ
แนวความคิดในรูปแบบ 
connectivity และ rotation 
invariance   

4123617 
 

 

การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 
(Multimedia Application) 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการ
ปฏิบัติการในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
โดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียการ
บันทึกเสียง การประมวลภาพ การท า
ภาพเคลื่อนไหว การน าอุปกรณ์หรือ
เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบ
กัน การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการ
น าเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย 

3(2-2-5) 4123703 
 

การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 
(Multimedia Application) 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและ
การปฏิบัติการในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย
การบันทึกเสียง การประมวลภาพ 
การท าภาพเคลื่อนไหว การน า
อุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
ต่างๆ มาประกอบกัน การ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและการน าเสนอ
ข้อมูลมัลติมีเดีย 

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชา 

4124501 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) 
ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แผนการ

3(2-2-5) 4124601 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) 
หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
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แก้ปัญหา การค้นหาแบบ State graph 
การก าหนดขั้นปัญหา จุดประสงค์ย่อย 
และโครงการย่อย Representation of 
Knowledge, โปรแกรมการเล่นเกมโดยใช้ 
Heuristics รูปแบบการจ าได้ และการ
เรียนรู้หุ่นยนต์ (Robots) ลอจิคการ
ค านวณ วิธีแก้ปัญหาในปัญญาประดิษฐ์ 
การรับรู้ภาพ การแทนความรู้และระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ปัญญาประดิษฐ์   การแทนองค์
ความรู้  เทคนิคการค้นหา การให้
เหตุผลและการอนุมาน และระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหัวข้อที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน ด้านปัญญาประดิษฐ์  
 
 
 
 

4123604 
 
 
 
 
 
 

4123605 

โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า 
(Programming Application for 
Inventory Control) 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อ การรับ การ
เบิกจ่ายสินค้า การควบคุมคลังสินค้าคง
คลัง การตัดบัญชีสินค้า ฝึกเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ด้านควบคุมสินค้า 
โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียน
บุคคล และการจ่ายเงินเดือน 
(Programming Application for l 
Personal Record and Payroll) 

3(2-2-5) 4123303 อีเวนต์-ดริฟเวนต์ โปรแกรมม่ิง  
Event Driven Programming 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียน
โปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ 
ความแตกต่างของการเขียน
โปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์กับ
การเขียนโปรแกรมแบบอ่ืน ฝึกการ
เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม เช่น 
Visual Basic, Visual C#, Visual 
C++ เป็นต้น 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านทะเบียน
บุคคล และการจ่ายเงินเดือน การ
ออกแบบ รายงานต่างๆ ฝึกเขียน
โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคล
และการจ่ายเงินเดือน 

   4123601 หลักการภาษาโปรแกรม 
(Principles of Programming 
Language) 
โครงสร้างและองค์ประกอบชอง
ภาษาโปรแกรม  รูปแบบของภาษา
โปรแกรม  ชนิดของตัวแปรและการ
ประกาศตัวแปร  โครงสร้างชองการ
ควบคุม การแปลภาษาโปรแกรม  
แนวคิดภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ และ 
virtual machine รวมทั้ง 
abstraction mechanism 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
 

4123902 
 
 
 

การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
(Independent Study in Computer 
and Information Technology1) 

1(1-2-3) 
 
 
 

4124903 การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Independent Study in 
Computer and Information 

3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชา รหัส
วิชาและปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

 
 
 

 

ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่อง จัดท าโครงการ
ศึกษาปัญหา หรือพัฒนาต่อยอดหัวข้อที่
สนใจ วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดย
อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุม 
 

 
 

 

Technology) 
ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่อง จัดท า
โครงการศึกษาปัญหา หรือพัฒนาต่อ
ยอดหัวข้อที่สนใจ วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ เขียนโปรแกรมหรือ
เลือกโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนา โดยอยู่ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุม 
 

4124903 การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
(Independent Study in Computer 
and Information Technology 2) 
เขียนโปรแกรม หรือเลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนา
โครงการต่อเนื่องจากรหัสวิชา 4123902 
โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้
ควบคุม 

2(2-2-5)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

   4124301 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 
(Information Security) 
ความรู้เบื้องต้นของการรักษาความ
ปลอดภัยองค์ประกอบของความ
ปลอดภัยของข้อมูล สิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อข้อมูล มาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยข้อมูล การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิด
ภัยกับข้อมูล กระบวนการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล และการ
เข้ารหัสข้อมูล 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   4124902 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (Special Topic in Computer 
and Information Technology) 
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
4122601 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (English for 
Information Computer and 
Technology) 
ศึกษาค าศัพท์เทคนิคแปลเอกสาร คู่มือ 
บทความ งานวิจัย ทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ 

3(2-2-5) 4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(English for Information 
Computer and Technology) 
ศึกษาค าศัพท์เฉพาะทางด้าน
คอมพิวเตอร์  ฝึกฝนการอ่านจับ
ใจความเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
อ่าน รวมทั้งฝึกฝนการแปลบทความ
ภาษาอังกฤษ จากงานวิชาการ 
วารสาร นิตยสาร ต ารา หรือ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไป  

3(2-2-5) รายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
รหัสวิชาและค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
องค์ความรู้ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

1   โครงสร้างดิสครีต  
(Discrete Structures) 

•  Functions, Relations and 
Sets   
•   Graphs and Trees  
•  Basic Logic   
•  Discrete Probability  
•  Proof Techniques   
•  Recurrence Relation  
•  Basics of Counting   
•  Generating Function 

4093303 คณิตศาสตร์ดิสครีต                            
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 1                
4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  
4112102 สถิติวิเคราะห์ 2  
               

2 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
(Programming Fundamentals) 

•  Fundamental Constructs  
•  Algorithmic Problem 
Solving  
•  Data Structures  
•  Recursion  
•  Event Driven Programming  
•  Object Oriented  
•  Foundations Information 
Security  
•  Secure Programming 

4121102  การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์  
4122602 โครงสร้างข้อมูล  
4123303  อีเวนต์-ดริฟเวนต์ 
โปรแกรมม่ิง  
4124603 การจ าลองและโมเดล 
4124604 การสร้างคอมไพเลอร์  
                

3 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี 
(Algorithms and Complexity) 

•  Basic Analysis  
•  Algorithmic Strategies 
•  Fundamental Algorithms  
•  Distributed Algorithms  
•  Basic Computability 

4121101 หลักการเขียนโปรแกรม 
และข้ันตอนวิธี 
 

4 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม  
(Architecture and Organization) 

•  Digital Logic  
•  Data Representation  
•  Assembly Level  
Organization  
•  Memory Architecture  
•  Functional Organization  
•  Multiprocessing 

4121501 ดิจิตอลเบื้องต้น 
4122501 ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 
4123501 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
องค์ความรู้ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

5 ระบบปฏิบัติการ (Operating 
Systems) 

•  Overview of Operating 
Systems  
•  Operating System 
Principles  
•  Concurrency  
•  Scheduling and Dispatch  
•  Memory Management 

4122601 ระบบปฏิบัติการ   
                

6 การประมวลผลเครือข่าย (Net-
Centric Computing) 

•  Introduction  
•  Network Security  
•  Web Organization  
•  Networked Applications 

4123602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร 
4124602 การบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

7 ภาษาการเขียนโปรแกรม  
(Programming Languages) 

•  Overview  
•  Basic Language 
Translation 
•  Declarations and Types  
•  Virtual Machines  
•  Abstraction Mechanisms  
•  Object-Oriented 
Programming 

4123601 หลักการภาษาโปรแกรม  
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
4123701 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 
4123702 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 

8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ (Human-Computer 
Interaction) 

•  Foundations  
•  Building GUI Interfaces 

4122301  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์ 

9 กราฟิกและการประมวลผลภาพ 
(Graphics and Visual 
Computing) 

•  Fundamental Techniques  
•  Graphics Systems 

4123603 กราฟิกและการประมวลผล
ภาพ 
4123703 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 

10 ระบบชาญฉลาด (Intelligent 
Systems) 

•  Fundamental Issues  
•  Basic Search Strategies  
•  Knowledge Based 
Reasoning 

4124601 ปัญญาประดิษฐ์ 

11 การจัดการสารสนเทศ 
(Information  
Management) 

•  Information Models  
•  Database Systems  
•  Data Modeling 

4122202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 
4124701 คลังข้อมูลและการท า
เหมืองข้อมูล 
4124703 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
และระบบผู้เชี่ยวชาญ 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
องค์ความรู้ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

4123701 การพัฒนาโปรแกรมบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต4122202 ระบบ
การจัดการฐานข้อมูล 
4122702 โปรแกรมส าเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 
(Social and Professional Issues) 

•  History of Computing  
•  Social Context  
•  Analytical Tools  
•  Professional Ethics  
•  Risks  
•  Intellectual Property 

4123801 จริยธรรมและกฎหมาย
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
4124301 ความปลอดภัยของ
สารสนเทศ               
4124902 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4124802 สหกิจศึกษา 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4124702 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4124904 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
(Software Engineering) 

•  Software Design  
•  Using APIs  
•  Tools and Environments  
•  Software Processes   
•  Requirements 
Specifications  
•  Software Validations  
•  Software Evolution  
•  Software Project 
Management 

4123301 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ  
4123302 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 
4124903 การศึกษาเอกเทศด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4123303 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับระบบสารสนเทศในองค์กร 
4123703 หลักการและการออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
4123704 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ 
องค์ความรู้ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
รายวิชาในหลักสูตร 

14 ศาสตร์เพื่อการค านวณ  
(Computational Science) 

 4123401 ทฤษฎีการค านวณ  
               

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค      
ระเบียบ ข้อบังคบั และค าสั่งต่าง ๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิช าใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 



 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน 
 
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาท่ี ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
 



  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาทีจ่ะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

 
 
 
 



ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย 

ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                      
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

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

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 
 



ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็
ได ้

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 
 
 
 



 ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2  บรรดาข้อบั งคับ  ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืน ใด  ในส่วนที่ ขั ดหรื อแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
 
  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 



ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

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

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

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

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีท่ีนักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 
 
 
 
 



 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีทีเ่รียนหลักสูตร  5  ปี 



   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 



   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้
ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และ
ไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ค ำสั่งมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
ท่ี  1202  /  2554 

 เร่ือง  แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  

........................................................... 
  ดว้ยคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร  จะด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตร
ระดบัปริญญำตรีท่ีใชใ้นปัจจุบนัให้มีควำมเหมำะสมยิ่งข้ึน  เพื่อให้กำรพฒันำหลกัสูตรด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  31  แห่งพระรำชบญัญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  จึงแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำเคมี  ประกอบดว้ย 
   รองศำสตรำจำรย ์ดร.ยงยทุธ  ตณัฑุลเวสส  มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรยป์ระชำติ  วชัรบณัฑิต  มหำวทิยำลยัรำชภฏัเทพสตรี 
   คุณทศันำภรณ์  บุญญะฤทธ์ิ   โครงกำรเอส 1 ปตท.สผ. 
  2. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำฟิสิกส์  ประกอบดว้ย 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อุดม  ทิพรำช  มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.สมำน  มงคลสกุลวงศ ์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
   คุณทศันำภรณ์  บุญญะฤทธ์ิ   โครงกำรเอส 1 ปตท.สผ. 
  3. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำชีววทิยำ  ประกอบดว้ย 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มจิตต ์ หอมจนัทร์  มหำวทิยำลยันเรศวร 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อนุพนัธ์  กงบงัเกิด  มหำวทิยำลยันเรศวร 
   คุณทศันำภรณ์  บุญญะฤทธ์ิ   โครงกำรเอส 1 ปตท.สผ. 
  4.  ผู ้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม  
ประกอบดว้ย 
   รองศำสตรำจำรย ์ดร.สำมคัคี  บุณยะวฒัน์  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชนินทร์  อมัพรสถิร มหำวทิยำลยันเรศวร 
   ดร.พนัธ์ทิพย ์ กล่อมเจก๊    มหำวทิยำลยันเรศวร 
  5. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำเกษตรศำสตร์  ประกอบดว้ย 
   รองศำสตรำจำรยท์ศันีย ์ ศิริวรรณ   มหำวทิยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อมลนฐั  ฉตัรตระกลู มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ์ 
 
   นำยวำด  วำนิช     เกษตรอ ำเภอพรำนกระต่ำย  

จงัหวดัก ำแพงเพชร 
 



  6. ผู ้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี              
กำรอำหำร  ประกอบดว้ย 
   ดร.ธวชัชยั  ศุภวทิิตพฒันำ   มหำวทิยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม 
   ดร.ธงชยั  พุฒทองศิริ    สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 

เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
   นำยสมชำย  พวงขจร    บริษทัยนิูคอร์ด จ ำกดั (มหำชน) 
  7. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำสำธำรณสุขศำสตร์  ประกอบดว้ย 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนำสิทธ์ิ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
   รองศำสตรำจำรยจ์กัรกฤษณ์  พิญญำพงษ ์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัอุตรดิตถ์ 
   นำงสำวกลัยำ  ฉิมพลี    ส ำนกังำนสำธำรณสุข 

จงัหวดัก ำแพงเพชร 
  8. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำคณิตศำสตร์  ประกอบดว้ย 
   รองศำสตรำจำรยป์ระทุม  พรพรหมมิ  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 

พระนครเหนือ 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อรชุน  ไชยเสนะ  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 
   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.เอมอร  สิทธิรักษ ์ มหำวทิยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช 
  9. ผูท้รงคุณวฒิุวพิำกษห์ลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์  ประกอบดว้ย 
   ดร.ไกรศกัด์ิ  เกษร    มหำวทิยำลยันเรศวร 

  นำวำโท ดร.บุญเรือง  เกิดอรุณเดช   กรมสนบัสนุนบริกำรสุขภำพ 
กระทรวงสำธำรณสุข 

   อำจำรยป์ระยทุธ  สุระเสนำ   มหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
 
 

สั่ง  ณ  วนัท่ี  14  ธนัวำคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ผูช่้วยศำสตรำจำรยรั์ตนำ  รักกำร) 
                                                        อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ท่ี  025 /  2554 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต 

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

  ดว้ยคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร  จะด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตร
วทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  เคมี  คณิตศำสตร์  ชีววิทยำ  ฟิสิกส์  วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์  วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร  และสำธำรณสุขศำสตร์   
  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์ อำศยัอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ  31  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ.  2547  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี                                      
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  ดงัต่อไปน้ี 
  1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำท่ีให้ค  ำปรึกษำ  แก้ไข  วินิจฉัยและสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
ประกอบดว้ย 
   คณบดีคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ประธำนกรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพฒันำ    กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำ    กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยบริหำร     กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   หวัหนำ้ส ำนกังำนคณบดี     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
  2.คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพฒันำหลกัสูตร  ประกอบดว้ย 
   สำขำวชิำเกษตรศำสตร์ 

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยว์ชิระ เล่ียมแกว้ หวัหนำ้ 
2. ผูช่้วยศำสตรำจำรยรั์ชนี นิธำกร  ผูช่้วย 
3. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.พงศช์ยั กล่ินหอม ผูช่้วย 
4. ผูช่้วยศำสตรำจำรยจ์ริน มณีเลิศ  ผูช่้วย 
5. นำยสุเทพ   เจิงกล่ินจนัทร์ ผูช่้วย 

สำขำวชิำเคมี 
1. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ระมดั โชชยั  หวัหนำ้ 
2. รองศำสตรำจำรยพ์รเพญ็ โชชยั  ผูช่้วย 
3. ผูช่้วยศำสตรำจำรยข์วญัดำว แจ่มแจง้  ผูช่้วย 
4. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ปรีชำ ปัญญำ  ผูช่้วย 
5. อำจำรยภ์ำเกลำ้  ภูมิใหญ่  ผูช่้วย 
6. อำจำรยป์ริณดำ  มโนรัตน์ ผูช่้วย 



สำขำวชิำคณิตศำสตร์ 
1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยว์สิิฐ ธญัญะวนั หวัหนำ้ 
2. อำจำรยว์ไิลวรรณ  กระต่ำยทอง ผูช่้วย 
3. อำจำรยว์รัิช   เน้ือไม ้ ผูช่้วย 
4. อำจำรยเ์สถียร  ทีทำ  ผูช่้วย 
5. ผูช่้วยศำสตรำจำรยไ์พชยนต ์ สิริเสถียรวฒันำ ผูช่้วย 
6. อำจำรยนิ์รุตต์ิ  พิพรรณธนจินดำ ผูช่้วย 
7. อำจำรยพ์ชัรำ  ม่วงกำร  ผูช่้วย 
8. อำจำรยอ์ภิชญำ  ทิพยพ์ิมพว์งศ ์ ผูช่้วย 

สำขำวชิำชีววทิยำ 
1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยป์รัชญำ ชะอุ่มผล หวัหนำ้ 
2. ผูช่้วยศำสตรำจำรยรั์ตนำภรณ์ จองไพจิตรสกุล ผูช่้วย 
3. อำจำรยสุ์วชิญำ  รอดก ำเหนิด ผูช่้วย 
4. อำจำรยอ์ธิรดำ  บุญเดช  ผูช่้วย 
5. อำจำรยนิ์ภชัรำพร  สภำพพร ผูช่้วย 

สำขำวชิำฟิสิกส์ 
1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยไ์พโรจน์ เอกอุฬำร หวัหนำ้ 
2. ผูช่้วยศำสตรำจำรยธี์ระ วงศเ์นตร ผูช่้วย 
3. อำจำรยว์จิิตร  ฤทธิธรรม ผูช่้วย 
4. อำจำรยณ์ฐัพงศ ์ ดิษฐเจริญ ผูช่้วย 
5. อำจำรยน์งลกัษณ์  จนัทร์พิชยั ผูช่้วย 

สำขำวชิำวทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยอ์นุชำ เกตุเจริญ หวัหนำ้ 
2. อำจำรยน์พรัตน์  ไชยวโิน  ผูช่้วย 
3. อำจำรยพ์ิมประไพ  ขำวข ำ  ผูช่้วย 
4. อำจำรยอ์ภิชญำ  พดัพิน  ผูช่้วย 
5. อำจำรยข์วญัฤทยั  ทองบุญฤทธ์ิ ผูช่้วย 

สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 
1. อำจำรยสุ์รินทร์  เพชรไทย หวัหนำ้ 
2. อำจำรยย์ติุธรรม  ปรมะ  ผูช่้วย 
3. อำจำรยพ์รหมเมศ  วรีะพนัธ์ ผูช่้วย 
4. อำจำรยฆ์มัภิชำ  ตนัติสันติสม ผูช่้วย 
5. อำจำรยศิ์ลป์ณรงค ์ ฉวพีฒัน์  ผูช่้วย 
6. อำจำรยป์ระพชัร์  ถูกมี  ผูช่้วย 



7. อำจำรยกี์รศกัด์ิ  พะยะ  ผูช่้วย 
8. อำจำรยจิ์นดำพร  อ่อนเกตุ  ผูช่้วย 
9. อำจำรยห์ลกัเมือง  เอ่ียมสอำด ผูช่้วย 

สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร 
1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยบุ์ณยกฤต รัตนพนัธ์ุ หวัหนำ้ 
2. อำจำรยว์ชิระ  สิงห์คง  ผูช่้วย 
3. อำจำรยแ์ดนชยั  เคร่ืองเงิน ผูช่้วย 
4. อำจำรยเ์อนก  หำลี  ผูช่้วย 
5. อำจำรยป์ริณดำ  มโนรัตน์ ผูช่้วย 

สำขำวชิำสำธำรณสุขศำสตร์ 
1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยม์ณัฑนำ จริยรัตน์ไพศำล หวัหนำ้ 
2. ผูช่้วยศำสตรำจำรยอุ์มำพร ฉตัรวโิรจน ์ ผูช่้วย 
3. อำจำรยสุ์ดำรัตน์  ศิริพงษ ์ ผูช่้วย 
4. อำจำรยว์สุนธรำ  รตโนภำส ผูช่้วย 
5. อำจำรยว์โรชำ  คลำ้ยแจง้ ผูช่้วย 
6. นำงสำวรำตรี  โพธ์ิระวชั ผูช่้วย 

 
ทั้งน้ีมอบหมำยใหร้องคณบดีฝ่ำยวชิำกำรควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งน้ี 

 
  

สั่ง  ณ  วนัท่ี  14  พฤศจิกำยน  2554 
 
 
 

(รองศำสตรำจำรยพ์รเพญ็  โชชยั) 
  คณบดีคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



142 

 

นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม 

 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2546  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์        
 ปี พ.ศ. 2541  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121002  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน   3  หน่วยกิต   
  4123605  โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคล                  3  หน่วยกิต 

    และการจ่ายเงินเดือน      
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์และ  3 หน่วยกิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4123303 อีเวนต์-ดริฟเวนต์ โปรแกรมมิ่ง   3 หน่วยกิต 
4123601 หลักการภาษาโปรแกรม     3 หน่วยกิต  

  4124601 ปัญญาประดิษฐ์     3 หน่วยกิต 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ  
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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นายประพัชร์  ถูกมี 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2547 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร        

ปี พ.ศ. 2543 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน  3  หน่วยกิต   
  4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงาน  3  หน่วยกิต 

ด้วยคอมพิวเตอร์                     
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงาน  3 หน่วยกิต 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

4122501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  3 หน่วยกิต 
4123401 ทฤษฎีการค านวณ    3 หน่วยกิต   

  4123501 ไมโครโปรเซสเซอร์    3 หน่วยกิต 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ       
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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นางสาวสุรินทร์  เพชรไทย 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2549 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร        

ปี พ.ศ. 2542 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วิทยาลัยภาคกลาง 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน  3  หน่วยกิต   
  4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3  หน่วยกิต 
  4123303  การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3  หน่วยกิต 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2555) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4123302  วิศวกรรมซอฟท์แวร์    3  หน่วยกิต 
  4123701  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ   3  หน่วยกิต 
  4123801  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 3  หน่วยกิต 

        คอมพิวเตอร์   
4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   3  หน่วยกิต 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ       
  1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2 
  2) ต าราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน 

    เว็บโดยใช ้PHP, MySQL และ Dreamweaver  
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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นายกีรศักดิ์  พะยะ 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2553 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร        

ปี พ.ศ. 2548 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน  3  หน่วยกิต   
  4122402 ระบบปฏิบัติการ 2    3  หน่วยกิต 
  4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิก    3  หน่วยกิต 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงาน  3 หน่วยกิต 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 
4122601 ระบบปฏิบัติการ     3 หน่วยกิต   

  4123603 กราฟิกและการประมวลผลภาพ   3 หน่วยกิต 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ       
  1) ต าราเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรื่องระบบปฏิบัติการ 1 
  2) ต าราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เรื่องการประยุกต์ใช้งาน 

    ระบบปฏิบัติการ FreeBSD กับการบริหาร Web Server 
  3) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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นางสาวจินดาพร  อ่อนเกตุ 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2549 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

ปี พ.ศ. 2544 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี   3 หน่วยกิต 

ส าหรับนักศึกษา 
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน  3 หน่วยกิต   

  4124902 การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และ  3 หน่วยกิต 
                เทคโนโลยีสารสนเทศ 1    
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและ  3 หน่วยกิต 

จัดการข้อมูล  
4124301 ความปลอดภัยของสารสนเทศ   3 หน่วยกิต 
4124902 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ  3  หน่วยกิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4124903 การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และ  3  หน่วยกิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ       
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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นายศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2547 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร        

ปี พ.ศ. 2541 วท.บ. ฟิสิกส์  
(แขนงวิชาฟิสิกส์ – คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4123102  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3  หน่วยกิต   
  4123604  โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า  3  หน่วยกิต 
  4124304  การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบไคล์เอนท์ 3  หน่วยกิต 

    เซิร์ฟเวอร์    
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121501 ดิจิตอลเบื้องต้น       3  หน่วยกิต   

4123602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  3  หน่วยกิต   
4123702 การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบ  3  หน่วยกิต   

ไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์ 
4124602 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3  หน่วยกิต 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 

1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน    
2) ต าราเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรื่องดิจิตอลเบื้องต้น 
3) ต าราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 

 3.2 ผลงานการวิจัย 
1) การออกแบบระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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นายพรหมเมศ  วีระพันธ์ 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2554 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร        

ปี พ.ศ. 2539  ค.บ. (เกียรตินิยม) (คอมพิวเตอร์ศึกษา)    
วิทยาลัยครูล าปาง 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน  3 หน่วยกิต   
  4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น    3 หน่วยกิต 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น    3 หน่วยกิต   
  4122202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล   3 หน่วยกิต   
  4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3 หน่วยกิต   
  4123703 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน    3 หน่วยกิต 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 

1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน      
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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นายยุติธรรม  ปรมะ 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2548 คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       

ปี พ.ศ. 2532 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 3 หน่วยกิต   
  4123301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3 หน่วยกิต 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี   3 หน่วยกิต 

ส าหรับนักศึกษา 
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  3 หน่วยกิต 
4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 

  4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3 หน่วยกิต 
   

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ       

1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน      
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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นายหลักเมือง   เอ่ียมสอาด 

 
1. ประวัติการศึกษา 

        
ปี พ.ศ. 2551 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงาน  3  หน่วยกิต   

       ด้วยคอมพิวเตอร์ 
  4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน  3  หน่วยกิต 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -  ระดับปริญญาตรี 
  4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี   3 หน่วยกิต 

ส าหรับนักศึกษา 
  4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและ  3 หน่วยกิต 

จัดการข้อมูล  
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และ   3 หน่วยกิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   3 หน่วยกิต 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ      

 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน      
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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