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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Computer Science)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักพัฒนาโปรแกรม
2) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
4) นักพัฒนาซอฟต์แวร์
5) นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ
6) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
7) นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9) ผู้ช่วยนักวิจัย
10) ผู้ประกอบการอิสระ/ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นางสาวนุจรินทร์ ปทุมพงษ์

อาจารย์

2

นายกีรศักดิ์ พะยะ

3

นายภูมินทร์ ตันอุตม์

4

นายยุติธรรม ปรมะ

5

นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) (คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อาจารย์
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ผู้ช่วย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศาสตราจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยภาคกลาง
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีการใช้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 และอยู่ระหว่างการจัดทาร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคแห่งชาติฉบับที่ 13 ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตั้งแต่
ปี 2566 – 2570 มีความมุ่งหมายหลักสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค วิถีชีวิตที่ยั่งยืน การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และบริการ
ดิจิทัล ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า เกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก การ
ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่ อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยจะมีการพัฒนาเติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็ คทรอนิกส์ ควบคุม 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
ปัญญาประดิษฐ์ 5) กลุ่ มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒ นธรรม และบริก ารที่มีมูล ค่าสูง และจากผลการศึกษาโดย
คณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า จะเกิดการปรับตัวการจ้างงานใน
อนาคต กล่ าวคือ ลดขนาดองค์กรและน าเทคโนโลยีมาใช้งานให้ มากขึ้น 32.2 % เพิ่ม ทักษะแรงงานให้ มีความ
หลากหลายมากขึ้น (Multi Skills) โดยเน้นทักษะพื้นฐานที่สาคัญอย่างหนึ่งคือด้านเทคโนโลยี เน้นการพัฒนาตลาด
ออนไลน์เพิ่มขึ้น (ไอบิสิเนส, 2563) ด้านความต้องการตลาดแรงงานและความต้องการของแรงงานปัจจุบันพบว่า สาย
งานไอทียังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่คิดเป็น 7.78% และเป็นที่ต้องการของแรงงานยังมีอยู่เพี ยง 5.90%
เท่านั้น แมนพาวเวอร์ กรุ๊ปประเทศไทย (2564) มีการประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ เพิ่ม ขึ้น อย่ างมาก ข้ อมูล ดังกล่ าว จึงเป็นความท้ าทายอย่า งยิ่ง ในการผลิ ต บัณฑิ ตเพื่ อ
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุ คปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่ว นหนึ่งเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิถีชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาทิ มีการค้นหาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล สารสนเทศ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม มากขึ้นทุกๆ วัน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสังคมก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กล่าวถึง สถานการณ์และ
แนวโน้มของสังคมโลก ซึ่งส่งผลกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมสองประเด็น ดังนี้
1) การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดาเนินชีวิต เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มสาคัญที่ทาให้มีการบริโภคสินค้า และบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบริโภค
สิน ค้าและบริ การด้านสุ ขภาพ ดังนั้น จึงเป็ นโอกาสส าหรับประเทศไทยในการพัฒ นาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ
รวมทั้งการบริการทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว เช่น ธุรกิจ Nursing Home ธุรกิจด้านโรงแรม และการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น และยังก่อให้เกิดความ
ต้องการแรงงานในสาขาอาชีพที่เน้นในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นตามมา เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) เป็นต้น นอกจากนี้
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การเป็นสังคมสูงวัยของโลก ยังอาจเป็น ภัยคุกคามสาคัญสาหรับประเทศไทยด้วยเช่นกัน เนื่ องจากการลดลงของวัย
แรงงาน อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูงซึ่งเป็นกาลังแรงงานสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ
2) การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตและรูปแบบการบริโภค ซึ่งพบว่าการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล
ซึ่ง อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒ นธรรมเนื่ องจากคนไทยจานวนไม่น้อยขาดการคัดกรองและเลื อกรับวัฒ นธรรมที่
เหมาะสม จึงส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต
จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีความจาเป็นที่ต้องผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในสังคม
วัฒนธรรม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงนามาเป็นแนวทางและโอกาสในการ
พัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั กสู ตรวิทยาการคอมพิว เตอร์ ได้ เล็ งเห็ นจุดแข็ง และโอกาส ภายใต้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และที่กาลังพัฒนาฉบับที่ 13 รวมถึงโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทย
แลนด์ 4.0 ที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ สมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้ตอบสนองต่อกลุ่มต่าง ๆ ตามแผนฯ ที่
ได้วางไว้ อาทิ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี ชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ควบคุม 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี
มูลค่าสูง รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไป มี
ความจาเป็นที่จะต้องเตรียมพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว สนองตอบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน
ส่วนสถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน อาจก่อให้เกิดการ
แย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูงซึ่งเป็นกาลังแรงงานสาคัญในการพัฒนาประเทศ และเกิด
การเลื่อนไหลของกระแสวัฒ นธรรมโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิม จากสอง
สถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงจาเป็นต้องผลิตบัณฑิต เพื่อ
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และนอกจากนี้ต้องให้ความรู้พัฒนา
บัณฑิตให้มีความสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมเน้นบริโภคนิยมและมี
ค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ขาดความเอื้อเฟื้ อเกื้อกูลกัน ซึ่งนาไปสู่การสูญเสียวัฒนธรรมดั้งเดิม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
สังคมไทย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้น ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ ทักษะ มีความสามารถในการ
คิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ และสากล
ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและสังคมได้ บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิว เตอร์ ได้ ก าหนดให้ บั ณ ฑิต มี ค วามรู้ และทัก ษะด้า นวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร์ มี ค วามสามารถในการ คิ ด
แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และสื่อสาร มีคุณธรรม สามารถช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นได้ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยรวมถึงได้กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
12.2.1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
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12.2.2 อัตลักษณ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
“สร้างคนดี เก่งวิชาการ เก่งงาน เก่งคน อุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคม”
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้
1) หมวดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพล
โลก กลุ่มวิชาเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) หมวดวิ ช าเฉพาะ ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าแกน กลุ่ ม วิ ช าเอกบั ง คั บ กลุ่ ม วิ ช าเอกเลื อ ก และกลุ่ ม วิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ที่ เ ปิ ด สอนโดยคณะต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่น สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความ
สนใจโดยเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก หรือเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรอยู่ในส่วนการบริหารจัดการภายใต้ โปรแกรมวิชา และมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบจัดผู้สอนของกลุ่มวิชาเทคโนโลยี ซึ่งรับผิดชอบการจัดผู้สอนรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร
นั้นๆ
กาหนดอาจารย์ ผู้ส อนรายวิชาในหมวดวิช าเฉพาะ จัดทารายละเอียดของหลั กสู ตร รายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป็น
มาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นเพื่อให้ได้เนื้อหา
ความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมตามความต้องการของหลักสูตร
สารวจความต้องการด้านวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดย
คณะ/โปรแกรมวิชา
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะ เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลักสูตรได้ทบทวนผลการดาเนินงานหลังจากการนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มาใช้ในการเรียนการสอน
เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรทาให้
หลักสูตรมีคุณภาพ มีความทันสมัย และสามารถผลิตบัญทิตที่มีคุณภาพออกสู่ต ลาดแรงงาน และตอบสนองให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจากการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 2560-2564 พบว่า ผลการประเมิน
ด้านผลผลิตอยู่ในระดับที่มีคุณภาพดี ดังนั้น หลักสูตรจึงได้ผลการประเมินมาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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14.1 การกาหนดวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล
และความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
รวมถึงบริบทของหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชนและท้องถิ่น
14.2 การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยมีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลัง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน
14.3 กระบวนการจั ดการเรี ย นการสอน กาหนดให้ มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่ อเทคโนโลยี ที่
หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
14.3.1 ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ
14.3.2 เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
14.3.3 เป็ น ไปตามคุ ณลั กษณะของบั ณฑิต ของคณะวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ได้ แก่ “มีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถ
ในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา”
14.3.4 เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
1) มีความรู้ ความช านาญบนพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิว เตอร์ และมีความรอบรู้
ครอบคลุมตั้งแต่ทฤษฎี และอัลกอริทึมพื้นฐาน ไปจนถึงนวัตกรรมวิทยาการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์เสริม
2) มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ และซอฟต์แวร์
3) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็น ผู้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถ
ทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
5) มีคุณธรรม จริย ธรรม จรรยาวิชาชีพ มีความเสียสละ และรับผิดชอบต่อชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติ
14.4 การประเมินผลการเรียนรู้จะคานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
14.5 หลั ก สู ต รได้ มี ก ารออกแบบ และก าหนดสาระของรายวิ ช า ตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพไปใช้ในการวัดเปรี ยบเทียบสมรรถนะของการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศทาง
การศึกษา ให้ตรงกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
1.2 ความสาคัญ
เป็ น หลั ก สู ต รที่ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ท้ อ งถิ่ น และ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการให้ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ตลอดจนเป็นผู้นาในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิว เตอร์และความสามารถเชิงปฏิบัติ โดยมีความรู้ ในศาสตร์ ต
พอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
2) มีความใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร
และสามารถทางานเป็นกลุ่ม
3) มีความรู้ ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒ นางานทางด้าน
คอมพิวเตอร์
4) มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย รู้จักกาลเทศะ
2) ด้านความรู้ เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านทักษะทางปัญญา มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาได้ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการทางานเป็นทีมและรู้จักบทบาท
หน้าที่ของตน มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อื่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่นและสังคม
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารดี
ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้ดี
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ แ ละการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และนั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ความรู้ ท างด้ า น
คณิตศาสตร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถออกแบบ แก้ไขปัญหา
ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถทางานเป็นกลุ่มได้ โดยนาหลักทฤษฎีทางด้านคอมพิวเตอร์ สถิติ
ฐานข้ อ มู ล โครงสร้ า งข้ อ มู ล การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ทั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศเฉพาะทาง รวมถึงการดาเนินงานตามหลักจริยธรรมและกฏหมายในยุคดิจิทัล
นักศึกษาสามารถพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง พัฒ นานวัตกรรม บริห ารจัดการ
โครงการด้านซอฟต์แวร์ สื่อประสมในหลากหลายรูป แบบ สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ประยุกต์วิธีการด้านคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM
นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา โดยได้รับการรับรองจากผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์
IEEE และ ACM เพิ่มขึ้นอีกจานวน 1 ด้าน (เพิ่มขึ้นจากชั้นปีที่ 3)
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1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
PLO2 ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถ
ทางานเป็นทีมได้
PLO3 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียนได้
PLO4 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ได้
PLO5 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
รวมถึงการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
PLO6 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
PLO7 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ดิจิทัล
รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
PLO8 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ แก้ไขปัญหาด้าน
คอมพิวเตอร์ สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเฉพาะทางได้

Specific LO Generic LO
√
√
√
√
√
√

Level

TQF

มคอ. 1

Understand
(U)
Understand
(U)
Understand
(U)
Understand
(U)
Understand
(U)
Understand
(U)

มีคุณธรรม จริยธรรม
(1)
ความสัมพันธ์
(4)
การสื่อสาร
(5)
การสื่อสาร
(5)
ความรู้
(2)
ความรู้
(2)

มีคุณธรรม จริยธรรม
(1)
ความสัมพันธ์
(4)
การสื่อสาร
(5)
การสื่อสาร
(5)
ความรู้
(2)
ความรู้
(2)

√

Understand
(U)

√

Apply
(A)

ความรู้ (2)+
ความรู้ (2)+
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(5)
(5)
ปัญญา (3)+
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)+(4)
(5) +(4)
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs

PLO9 ผู้เรียนสามาถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทาง
คอมพิวเตอร์ตามหลักจริยธรรมและกฏหมายด้านสังคมไซ
เบอร์
PLO10 ผู้เรียนสามารประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Specific LO Generic LO
√

Level

TQF

มคอ. 1

Apply
(A)

ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)+(1)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)

ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)+(1)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
ปัญญา (3)+
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)

√

Apply
(A)

PLO11 ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง
พัฒนานวัตกรรม บริหารจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์
และสื่อประสมในหลากหลายรูปแบบ
PLO12 ผู้เรียนสามารถทดสอบรวมถึงประเมินคุณภาพของ
ซอฟต์แวร์

√

Create
(C)

√

Evaluate
(E)

PLO13 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และประยุกต์
วิธีการด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาในการประกอบ
อาชีพได้
PLO14 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบ
อาชีพได้

√

Apply
(A)

√

Apply
(A)
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2) การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และความสามารถเชิงปฏิบัติ โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่าง
เพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และ
สามารถทางานเป็นกลุ่ม
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้ า งสรรค์ ป ระดิ ษ ฐ์ น วั ต กรรมใหม่ ๆ และพั ฒ นางานทางด้ า น
คอมพิวเตอร์
4. เพื่อผลิ ตบั ณฑิตมีความรู้ และความสามารถในการประกอบ
อาชีพทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

PLO12 PLO13 PLO14
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ ให้ เ ป็ น ไปตาม กรอ บ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ สาขาคอมพิ ว เตอร์ โดยมี
พื้ น ฐานจากหลั ก สู ต รในระดั บ สากล
(ACM/IEEE) และเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย น (AUN
QA)

กลยุทธ์
1. แต่ ง ตั้ ง ค ณะ ก ร รม ก าร ร่ า ง
หลั ก สู ต ร และคณะกรรมพั ฒ นา
หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส ารวจความต้ อ งการและการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร วิ ท ยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์
3. ร่ า งหลั ก สู ต ร วิ ท ยาศาสต ร
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดั บอุ ดมศึก ษาแห่ ง ชาติ
สาขาคอมพิว เตอร์ โดยมีพื้นฐาน
จ า ก ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล
(ACM/IEEE) และเกณฑ์ ป ระกั น
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย
อาเซียน (AUN QA)
4. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ พ ากษ์
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ โดยมี ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรม
2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียน 1. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
การสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อ
คาดหวังของหลักสูตร
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์
ท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการ
สอนโดยรับการจัดสรรงบประมาณ
จากแหล่ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์
ในก าร สร้ า งผ ลง านวิ จั ย แล ะ
น าเส นอเ ผยแ พร่ ง านวิ จั ย ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวบ่งชี้ / หลักฐาน
ตัวบ่งชี้
1. การก ากั บ มาตรฐานของ
หลักสูตรฯ ให้เป็นตามเกณฑ์
ที่ สกอ. กาหนด
หลักฐาน
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตร และคณะกรรม
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์
2. รายงานผลการส ารวจ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ก า ร
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. รายงานผลการวิ พ ากษ์
หลั ก สู ต รห ลั ก สู ตร วิ ท ย า
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์

1. แผนการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. วิจัยในชั้นเรียน
3. การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. โครงการ/กิ จ กรรมการ
บริ ก า รวิ ช ากา ร ทา งด้ า น
วิทยาการคอมพิวเตอร์
5. คู่ มื อ การเป็ น อาจารย์ ที่
ปรึกษา
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แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง

3. พั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้
สามารถปฏิบั ติงานให้ ส อดคล้ องกับ ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
4. พั ฒ นาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ มภายในให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

กลยุทธ์
4. สนับสนุนให้อาจารย์และผู้เรียน
มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
5. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ให้ เ กิ ด เป็ น
รูปธรรม
พัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน
ให้มีศักยภาพให้บริการในลักษณะ
One Stop Service และมี ค วาม
เป็นมืออาชีพ
1. มี ห้ อ ง เ รี ย น ห้ อ ง สั ม ม น า
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางคอมพิ ว เตอร์
ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งสื บ ค้ น และห้ อ ง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน และบุคลากรอย่างเพียงพอ
3. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ มี
ลั ก ษณะตามความต้ อ งการของ
ผู้เรียน
4. สื่ อ และอุป กรณ์ มี เพี ย งพอต่ อ
การเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เหมาะสมต่อผู้เรียน
5. อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีตอบสนอง
ความจ าเป็ น ทางการศึ ก ษาและ
การทาวิจัย
6. สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มภายในได้ รั บ การ
บารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ / หลักฐาน

โครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นา
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนประจาหลักสูตร
1. รายการสิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรี ย นรู้ อุ ป กรณ์ ข องเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ฯลฯ
2. แผนซ่อมบารุง
3. แผนปรับปรุงและแผนการ
ส า ห รั บ สิ่ ง สนั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรู้ใหม่ๆ
4. ข้ อ มู ล ป้ อ น ก ลั บ จ า ก
นักศึกษาและบุคลากร
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน อีก 1 ภาคการศึกษา กาหนดให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2562 (ภาคผนวก ค)
3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2) ปัญหาจากวุฒิที่แตกต่างกันเนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีทั้งสายศิลป์ สายวิทย์ สายวิชาชีพ (ปวช.)
ส่งผลต่อแผนการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
3) ปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
5) ปัญหาโรคระบาดโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในประเทศ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อปรับพื้นฐาน
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
2) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั กศึก ษาเข้าร่ ว มกิ จกรรมการฝึ กอบรมทางด้านวิทยการคอมพิว เตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จั ด ให้ มีร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ กษาเพื่ อให้ คาแนะน าแก่ นัก ศึก ษาแรกเข้ าเมื่ อมี ปัญ หาในการ ปรั บตั ว ใน
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษารุ่นน้อง
4) จัดหาแหล่งทุน และส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
5) จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ จัดหาทรัพยากร และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการการสอน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2565 2566
2567
2568
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2569
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากค่าบารุงการศึกษา (บ.กศ.) และงบประมาณแผ่นดิน ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ไม่นาค่าสิ่งก่อสร้างมาคานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2565
510,000
90,000
600,000

2566
-

ปีงบประมาณ
2567
2568
-

1,020,000 1,530,000
180,000
270,000
1,200,000 1,800,000

2569
-

2,040,000
360,000
2,400,000

2,040,000
360,000
2,400,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2565

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2,708,323 2,789,573 2,873,260 2,959,458 3,048,242
จานวน 5 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 1 144,130 144,140 144,150 144,160 144,170
คน (เงินเดือน)
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุกรายการทุก
100,000 200,000 300,000 400,000 400,000
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ)
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 30,000
60,000
90,000
120,000 120,000
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
รวม 304,130 434,140 564,150 694,160 694,170
จานวนนักศึกษา
30
60
90
120
120
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
10,138
7,236
6,268
5,785
5,785
* หมายเหตุ ไม่รวมงบดาเนินการข้อ 1 เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ
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2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร
รายการ
รายรับ
รายจ่ายต่อหัว
นักศึกษา
ต้นทุนต่อหน่วย
จานวนนักศึกษา
ณ จุดคุ้มทุน
เปรียบเทียบ นศ.
จริง และ นศ. ณ
จุดคุ้มทุน
จานวนนักศึกษา

2564
2,640,000
432,000

2565
600,000
304,130

2566
1,200,000
434,140

2567
1,800,000
564,150

2568
2,400,000
694,160

2569
2,400,000
694,170

3,600
22

10,138
16

7,236
22

6,268
29

5,785
35

5,785
35

59

14

38

61

85

85

81

30

60

90

120

120

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่ น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา ให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค)
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
85
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
12
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
6
หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
10 เมษายน 2565
วันที่ .......................................................
การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริเมืญ่อญาตรี
ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและสาขาวิชา

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5

หมวดวิชาและสาขาวิชา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
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1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตร จะใช้ตัวเลขอารบิก 7 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวหน้า 412 หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. เลขสี่ตัวหลัง มีความหมาย ดังนี้
2.1 ตัวเลขลาดับที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
2.2 ตัวเลขลาดับที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะหมู่วิชา/เนื้อหาวิชาดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม แทนด้วยตัวเลข 1 (412-1--)
2) กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
แทนด้วยตัวเลข 2 (412-2--)
3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์
แทนด้วยตัวเลข 3 (412-3--)
4) กลุ่มวิชาทฤษฏีและการคานวณ
แทนด้วยตัวเลข 4 (412-4--)
5) กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
แทนด้วยตัวเลข 5 (412-5--)
6) กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
แทนด้วยตัวเลข 6 (412-6--)
7) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
แทนด้วยตัวเลข 7 (412-7--)
8) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
แทนด้วยตัวเลข 8 (412-8--)
9) กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย
แทนด้วยตัวเลข 9 (412-9--)
2.3 ตัวเลขลาดับที่ 6 - 7 บ่งบอกถึงลาดับ
วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อนจะต้องผ่านการ
เรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน
2) ความหมายของหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นั กศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิช าเลื อกตามจานวนหน่วยกิตที่
กาหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development ofLocal Communities
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management
1.3 กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
6
3

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
6
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
3
วิชาบังคับ
3
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources andEnvironment

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
4121403 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computer
4122405 หลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Principle Statistics for Computer Science
4123403 คณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Discrete Mathematics for Computer Science

85
12

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ
36
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4122803 กฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล
Law and Ethics in Digital Era
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (6 หน่วยกิต)
4122201 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
4124905 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project
3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์ (12 หน่วยกิต)
4121105 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Algorithms and Computer Programming
4122103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
4122205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
Object Oriented System Analysis and Design
4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4121603 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
Network System and Data communication
4122601 ระบบปฏิบัติการ
Operating System
4122602 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
4121604 หลักการภาษาโปรแกรม
Principles of Programming Language
5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4122501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
4122202 ระบบการจัดการและการบริหารฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System and Database Administration
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
4123307 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Quality Assurance and Testing
4123603 การประมวลภาพเชิงดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
4123705 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
Wireless Technologies and Internet of Things
4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
4123712 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer Science
4123713 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Computer Science
4123722 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Data Analytics and Artificial Intelligence
4123723 นวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Innovation and Multimedia
4123724 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Database Development
4124602 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Development and Design
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
Principles of E-Commerce and Online Marketing
4124901 การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Computer and Information Technology

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
English for Science
4122801 ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
English for Computer

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

6

2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้
แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4124802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education
4124807 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
หรือ แผนฝึกประสบการวิชาชีพ
4124805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Prepare Field Experience for Computer Sciences
4124806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Field Experience for Computer Sciences

3(2-2-5)

3(2-2-5)
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
1(90)
6(540)
2(180)
5(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
ภาษาและการ
สื่อสาร
ความเป็นพลเมือง
และพลโลก
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ
แกน
เอกบังคับ
เอกบังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต

3(3-0-6)

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต

3(3-0-6)

4121403 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
4121105 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4122501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา
ภาษาและการ
สื่อสาร
เทคโนโลยี
ความเป็นพลเมือง
และพลโลก
ทักษะภาษาฯ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

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

กลุ่มวิชา
ภาษาและการ
สื่อสาร
เทคโนโลยี
แกน
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

รหัสวิชา
9001102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

xxxxxxx
4091401
4123101
4122201
4122601
4122803

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ
กฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล
รวม

xxxxxxx
4002251
4121603
4121604

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
หลักการภาษาโปรแกรม
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์
และสุขภาพ
แกน
เอกบังคับ
เอกบังคับ
ทักษะภาษาฯ
เอกเลือก

4122405
4122205
4122602
4122801
xxxxxxx

หลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
โครงสร้างข้อมูล
ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

กลุ่มวิชา
แกน

รหัสวิชา
4123403

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เลือกเสรี

4123302
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

กลุ่มวิชา
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เลือกเสรี

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
หรือสหกิจ
ศึกษา
เอกบังคับ

รหัสวิชา
4124802

ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
หรือ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4124805
4124905

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม

น(ท-ป-อ)
1(90)
2(180)
3(2-2-5)
4 หรือ 5 หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
หรือสหกิจ
ศึกษา

รหัสวิชา
4124807
4124806

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
6(540)
5(450)
5 หรือ 6 หน่วยกิต
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1

นางสาวนุจรินทร์ ปทุมพงษ์

อาจารย์

2

นายกีรศักดิ์ พะยะ

อาจารย์

3

นายภูมินทร์ ตันอุตม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายยุติธรรม ปรมะ

อาจารย์

5

นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยภาคกลาง

2557
2544
2537
2553
2548
2564
2557
2554
2548
2532
2549
2542

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

10 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ .......................................................

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

นางสาวนุจรินทร์ ปทุมพงษ์

อาจารย์

2

นายกีรศักดิ์ พะยะ

อาจารย์

3

นายภูมินทร์ ตันอุตม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายยุติธรรม ปรมะ

อาจารย์

5

นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาวฆัมภิชา ตันติสนั ติสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นายพรหมเมศ วีระพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
DIT Information Technology
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (ฟิสิกส์) (แขนงฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยภาคกลาง
Edith Cowan University, Perth, Australia
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูลาปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557
2544
2537
2553
2548
2564
2557
2554
2548
2532
2549
2542
2555
2546
2541
2532
2554
2547
2541
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

9

นางสาวจินดาพร อ่อนเกตุ

อาจารย์

10

นางสาวพรนรินทร์ สายกลิ่น

อาจารย์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (แอนนิเมชัน)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2549
2544
2559
2555
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ในชั้น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 1 จั ดให้ นั กศึกษาได้ เรียนวิช าการเตรียมฝึ กประสบการณ์วิช าชีพส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือวิชาการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการจริง ใช้ระยะเวลาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง และในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จัดให้
นั ก ศึ ก ษาได้ อ อกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ส าหรั บ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ใ นองค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานหรื อ สถาน
ประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง
ใช้ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ส่วนนักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษาใช้ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า
540 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.2 ด้านความรู้
1) ความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช าวิ ท ยากา ร
คอมพิวเตอร์
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
5) มีความรู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบ
มาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
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4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะน าประเด็น การแก้ไขปัญหาโดยใช้ส ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ตามเวลาทางานของหน่วยงานที่เข้าฝึก ประสบการณ์วิช าชีพ โดยให้ได้
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง สาหรับรายวิชา 4124806 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือกรณีนักศึกษาที่เลือกรายวิชา 4124807 สหกิจศึกษา ให้ใช้ระยะเวลาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จัดให้นักศึกษาได้เรียนโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่ง เป็นการทาโครงงาน
โดยข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียน
การสอน เพื่อการวิจัย เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการบริการสังคม หรือเพื่อความบันเทิง โดยมีจานวนผู้
ร่วมโครงงาน 1 – 2 คน มีซอฟต์แวร์และรายงานที่ต้องนาส่ง ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่าง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือการนาเสนอ
ผลงานในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติด้วยการนาเสนอปากเปล่า
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน
1.2 มีระเบียบวินัย
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1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถนามาบูรณา
การกับความรูในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.3 มีความรู้และความสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประยุ กต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางอุตสาหกรรมอาหารในด้านต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญญาเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสรุ ป ประเด็ น และสามารถสื่ อ สารรวมทั้ ง เลื อ กใช้ รู ป แบบการน าเสนอได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ผู้สอนให้คาแนะนากับนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนต้องทาการชี้แจงความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษางานวิจัย หรือโครงงานวิจัยให้นักศึกษาทราบ
5.5.2 นักศึกษาจะเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ซึ่งจะตรงกับ หัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ
5.5.3 นักศึกษาต้องทาเอกสารคาร้องการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษางานวิจัย หรือโครงงานวิจัย
5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทา
วิจัย หรือโครงงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น
5.5.6 อาจารย์ผู้สอนต้องทาการจัดตารางสอบงานวิจัย หรือโครงงานวิจัยให้กับนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3
ส่วน คือ 1) การสอบหัวข้อวิจัย หรือโครงงานวิจัย 2) สอบความก้าวหน้างานวิจัย หรือโครงงานวิจัย และ 3) การสอบ
จบเล่มงานวิจัย หรือโครงงานวิจัย และอาจารย์ผู้สอนต้องทาการแต่งตั้ง คณะกรรมการการสอบวิจัยให้กับนักศึกษา
ด้วย
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน ของหลักสูตร มีดังนี้
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5.6.1 ประเมินคุณภาพของงานวิจัย หรือโครงงานวิจัย โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย หรือ
โครงงานวิจัย
5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัย หรือโครงงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากการทา
เอกสารการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.3 ประเมินผลงานวิจัย หรือโครงงานวิจัย จากคณะกรรมการสอบวิจัยที่ทางอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ติดต่อ
และทางหลักสูตรจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิจัย และผลการสอบต้องมีการรับรองจากคณะกรรมการ ประธาน
โปรแกรมวิชาฯ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลาดับ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทาหน้าที่เป็น - มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมแห่ง
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
วิ ช าชี พ ให้ รู้ ถึ ง ผล กร ะท บที่ มี ต่ อ วิ ช าชี พด้ า น
คอมพิว เตอร์ ในรายวิช าทุกวิช าในกลุ่ มวิช าเอก พิ ธี
ปฐมนิเทศ และพิธีปัจฉิมนิเทศ
- ให้ ทากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ
และเฝ้าสังเกต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2. มี ค วามรู้ พื้ น ฐานในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง - รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บั ติอ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี สามารถ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ประยุ กต์ได้อย่ างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
และศึกษาต่อในระดับสูง
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
3. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนา - รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม ภาคบังคับและปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์
ปัญ หาที่ท้าทายให้ นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ
4. คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง - ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด หรื อ
เป็นระบบและเหมาะสม
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
แทนการท่องจา
5. มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการ - โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัด
บริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
แบบคณะท างาน แทนที่ จ ะเป็ น แบบงานเดี่ ยว เพื่ อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
6. รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองและสามารถ - ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
รวบรวมความรู้ ที่ น อกเหนื อ จากที่ ไ ด้ น าเสนอในชั้ น
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คุณลักษณะพิเศษ
7. มี ค ว ามสาม ารถในการใช้ ภ าษาไทยแล ะ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี
8. มีความสามารถวิ เคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้
ออกแบบพัฒนา พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือ
บุคคลตามข้อกาหนด ได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพและ
สภาพแวดล้อมการทางาน
9. สามารถวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของการประยุ ก ต์
คอมพิ ว เตอร์ ต่ อ บุ ค คล และสั ง คมรวมทั้ งประเด็ น
ทางด้านกฏหมายและจริยธรรม
10. มี ค วามสามารถเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการใช้ ง านน
ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
11. มี ค วามสามารถบริ ห ารระบบสารสนเทศใน
องค์กร

12. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก
เพื่อใช้งานได้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
เรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
- มีระบบเพื่อสื่ อสารแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในหมู่
นั ก ศึ ก ษาหรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ
และการแลกเปลี่ยนความรู้
- ต้องมีวิชา ที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (เช่น
วิช าการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบเชิ ง วั ต ถุ วิ ช า
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ) ในการวิ เ คราะห์ ออกแบบ
พั ฒ นา ติ ด ตั้ ง และปรั บ ปรุ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ต าม
ข้อกาหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ
- มีรายวิชา ที่บูรณาการองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ต่อบุคคล และสังคมรวมทั้งประเด็นทางด้านกฏหมาย
และจริยธรรม โดยใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน
- มีรายวิชา ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคอมพิวเตอร์
- มีรายวิชา ที่บูรณาการองค์ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศในองค์กร (เช่น การพัฒ นา
ฐานข้อมูลบนเว็บ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์) ในการออกแบบระบบเครือข่าย และ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
- มีรายวิชา ที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการเขียน
โปรแกรม เรี ย นรู้ ภ าษาทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมขนาด
เล็กจนถึงระบบที่มีขนาดใหญ่และใช้งานได้จริง

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
ของหลักสูตร (PLOs)
และประเมินผล
PLO 1 สามารถสื่ อ สารกั บ 1. จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ใ ช้ 1. ประเมินจากการทดสอบย่อย
ผู้อื่นได้ตรงประเด็น
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แบบออนไลน์ หรื อ 2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
แบบชั้ น เรี ย นเพื่ อ เชื่ อ มโยงหลั ก การ และ/หรือปลายภาคเรียน
แนวคิ ด ทฤษฎี อย่ า งกว้ า งขวางลึ ก ซึ้ ง 3. ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ สามารถ ในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)

PLO 2 ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้
เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ร วมถึ ง
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
เพื่อใช้ในการดูแล การพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม

PLO 3 มีความสามารถในการ
ป รั บ ตั ว แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
เฉพาะหน้าได้ สามารถบริหาร
จัดการตนเองและบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการ
ข้ า มศาสตร์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
แก้ไข หรือสร้ างสรรค์สิ่งใหม่
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
สังคม

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอน 4. ประเมินจากรายงาน/การบ้าน/
อ ย่ า ง ลึ ก ซึ้ ง ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม งานที่ได้รับมอบหมาย
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นการใช้
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารตามมาตรฐาน
ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ 1. ประเมิ น จากการสร้ า งชิ้ น งาน
เกี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคนิคการนาเสนอรายงาน การสืบค้น
โปรแกรมสาเร็จรู ปที่จาเป็นสาหรับการ ข้ อมู ลโดยใช้ ทฤษฎี หรื อ งานวิ จั ย ที่
เรี ย นรู้ การจั ด การเรี ย นรู้ การท างาน เกี่ยวข้องรองรับ
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูล 2. ประเมิ นจากความสามารถในการ
และสารสนเทศ รั บ และส่ ง ข้ อ มู ล และ อธิ บา ย แล ะเ ลื อ กใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
สารสนเทศโดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ใ นการ เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ 3. ประเมิ นจากการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
สารสนเทศ รวมถึงการตระหนักถึงการ ตัวเลข สาหรับข้อมูล และสารสนเทศ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน ทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เ ล ข เ ชิ ง ส ถิ ติ ห รื อ
คณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน
4. ประเมินจากการสร้างผลงาน การ
จัดการเรียนรู้แบบจุลภาคในรูปแบบต่างๆ
5. ประเมิ นจากความสามารถในการ
อธิ บา ย แล ะเ ลื อ กใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย
1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ปร ะ สบ ก า รณ์ จ ริ ง ทั้ ง ใน แ ละ น อ ก และการแสดงออกของนักศึกษาในการ
ห้ อ งเรี ย น ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
การจั ด การการเผชิ ญ สถานการณ์ ฝึ ก 2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดย ที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
บูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ 3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ ม และ
คุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ มิติสัมพันธ์
ความรู้ ม าใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
หรื อ สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ใ นการพั ฒ นา
ท้องถิ่นและสังคม
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ของหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ์การสอน

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบูร
ณาการความรู้ สามารถบูรณาการการ
เรี ย นการสอนกั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง และ
การบูรณาการข้ามศาสตร์
PLO 4 ปฏิบัติตามหน้าที่ของ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ตนเอง เคารพสิ ทธิมนุ ษยชน ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
ยับยั้งและป้องกันการกระทา พื้ น ฐานความแตกต่ า งทางวั ฒ ธรรม
ที่ไม่ถูกต้องเสมอ
สามารถเผชิ ญ และเท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนา
ตน พัฒนางาน
PLO 5 มีส่วนร่วมในการดูแล จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ ม
รั ก ษา ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ล ะ ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น มี ค ว า ม
และสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO 6 มีสุ น ทรี ย ะทางศิล ปะ จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ ม
ยอมรับความหลากหลายทาง และทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และ
วั ฒ นธรรม และธ ารงไว้ ซึ่ ง เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บวก มี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ แ ละทาง
สังคม ทางานร่ว มกับผู้ อื่น ทางานเป็น
ที ม เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
PLO 7 สามารถท างานเป็ น
ที ม มี ค วามเป็ น ผู้ น า ผู้ ต าม
เ พื่ อ ค ว า ม ส า เ ร็ จ แ ล ะ
แสดงออกซึ่ ง ความเป็ น ผู้ ใ ห้
โดยไม่คานึงถึงสิ่งตอบแทน มี
จิ ต อ า ส า อุ ทิ ศ ต น เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม

1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้
และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิด
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม ทางานร่ว มกับผู้ อื่น ทางานเป็น
ที ม เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี มี
สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ เ รี ย น ผู้ ร่ ว มงาน
ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล

1. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมและการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
2. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ ม และ
มิติสัมพันธ์
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษา
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
1. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมและการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
2. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ ม และ
มิติสัมพันธ์
1. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมและการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
2. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ ม และ
มิติสัมพันธ์
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และเคารพกฎ
ข้อบังคับ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
1.3 มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ตนเองและ
ผู้อื่น
1.4 เห็ น คุ ณ ค่ า และส านึ กในความ
เป็นไทย

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา
เพื่อการสื่อสาร
2.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความ
เป็นพลเมืองและพลโลก
2.4 มี ค ว ามรู้ ค ว ามเข้ า ใจด้ า น
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
2.5 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ไ ด้
อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มี ทั ก ษะการคิ ด แบบองค์ ร วม
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ
3.2 สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ น
ศาสตร์ ข องตนกั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และนามาใช้ประโยชน์ได้

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ ความส าคัญในวินัย การ
ตรงต่ อ เวลา การส่ ง งานภายใน
เวลาที่กาหนด
1.2 เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสั งคม
และแสดงถึ ง การมี เ มตตา กรุ ณ า
และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสั ตย์ต่ อ
ตนเอง และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ
/ มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้ น เรื่ อ งการแต่ ง กายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู
งาน
2.4 ปฏิ บั ติ ป ระเมิ น จากผลงาน
และการปฏิบัติการ

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.2 พิ จ ารณาจากผลการเข้ า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สั ง เกตพฤติ ก รรมของ
นั ก ศึ กษ าใน กา รปฏิ บั ติ ตา ม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ จ ากการ
แก้ปัญหา
3.2 ให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารจาก
สถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมิ น จากการรายงาน
ผล กา รด าเ นิ นง าน แล ะก า ร
แก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

2. ด้านความรู้
2 . 1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับ
การปฏิ บั ติ ป ระเมิ น จากผลงาน
และการปฏิบัติการ
2.2 พิ จ ารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมิ น จากรายงานผล
การศึกษาดูงาน
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3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ
หรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมกั บ การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี
4.2 ยอมรั บ ในความคิ ด เห็ น ที่
แตกต่าง
4.3 มีความรั บ ผิดชอบต่อหน้ าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
4.4 มี ค วามพร้ อ มในการท างาน
หรื อ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ตนเองและสังคม

5. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์
5.2 มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม
ค น ห ล า ก ห ล า ย ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย
ภาษาอั ง กฤษ และภาษาอื่ น ๆ ได้
อย่างตรงประเด็น
5.3 มี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

4. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
ห มุ น เ วี ย น ก า ร เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ
ผู้รายงาน
4.2 ให้ คาแนะน าในการเข้าร่ว ม
กิ จ กรรมสโมสร กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ ค วามส าคั ญ ในการแบ่ ง
หน้ าที่ความรับผิ ดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตาม
หน้าที่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ส่ ง เสริ ม ให้ เ ห็ น ความส าคั ญ
แ ล ะ ฝึ ก ใ ห้ มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ บ น
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้ น คว้ า องค์
ค ว า ม รู้ จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล จ า ก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ให้ นั ก ศึ ก ษา
นาเสนอหน้าชั้น
5 . 3 ก า ร ใ ช้ ศั ก ย ภ า พ ท า ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึ กการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ประเมิ นจากการรายงาน
หน้ า ชั้ น เรี ย นโดยอาจารย์ แ ละ
นักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่ว ม
กิจกรรมของนักศึกษา
4 . 3 ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก แ บ บ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมิ น จากการสั ง เกต
พฤติกรรม
5. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมิ น จากผลงานและ
การนาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
GELOs

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1
2
3

4
5
6
7

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรงประเด็น
สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ใน
การดูแล การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถ
บริหารจัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้าม
ศาสตร์เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกัน
การกระทาที่ไม่ถูกต้องเสมอ
มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
สามารถทางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อความสาเร็จ และ
แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
รวม

1.2

1.3

1.4



3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

2.4



















5.1

4.2

4.3

4.4









5.3











    

5.2










4.1






3.3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี







3.2







3.1






2.5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108
9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301
9001302

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้

1.2

1.3

1.4

2.1























2.2






2.5

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

3.1

4.1

5.1











3.2

3.3












4.3

4.4

5.2

5.3



















4.2





















2.4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ






2.3

3.ทักษะทางปัญญา











2.ความรู้
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1.2



1.3

1.4













2.1

2.2






2.ความรู้



2.3

2.4

2.5

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

3.1

4.1

5.1

3.2




 


    

3.3

4.2







4.3

4.4












5.3








5.2
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELOs)
รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา
1. กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9001103 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดและการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

GELOs
1

2

3

4

5

6

7
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
กลยุทธ์การสอน
หลักสูตร (PLOs)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา และ 1. ให้ค วามส าคั ญในวินั ย การตรงต่อ เวลา
ค วา ม รั บ ผิ ด ชอ บ ต่ อ งา นที่ ไ ด้ รั บ การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
มอบหมาย
2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง สังคม
3. เน้ น เรื่ อ งการแต่ ง กายและปฏิ บั ติ ต นที่
เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
PLO2 ผู้ เ รี ย นสามารถปรั บ ตัว เพื่ อ ให้ 1 . จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ค ณ ะ /
เข้า กับ ผู้อื่ น และสามารถท างานเป็ น มหาวิทยาลัย/ ชุมชน
ทีมได้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และแสดงถึ ง การมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
PLO3 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย 1. จัดให้มีกิจกรรมที่สอดแทรกการสื่อสาร
ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการ ภาษาไทยในรายวิชา
เขียนได้
2. มีการนาเสนองาน ผลงาน โครงงานหรือ
รายงานที่เป็นภาษาไทย
PLO4 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร 1. จัดให้มีกิจกรรมที่สอดแทรกการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่ างประเทศ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ใน
อื่นๆ ได้
รายวิชา
2. จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
3. มีการนาเสนองาน ผลงาน โครงงานหรือ
รายงานที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษา
ต่างประเทศอื่น ๆ
4. มีการจัดทาสื่อหรือใช้สื่อ อุปกรณ์ ในการ
เรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่าง
ประเทศอื่นๆ
PLO5 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย 1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหา
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และ ทางทฤษฎี และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างด้ า น
การทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงสร้า งของระบบคอมพิวเตอร์แ ละการ
ทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. จัดกิจกรรมที่มีการนาเสนอรายงาน งาน
ผลงาน โครงงาน โปรเจคในด้านโครงสร้าง
ของระบบคอมพิวเตอร์และการทางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์
3. จั ด ท าแบบฝึ ก หั ด ท้ า ยบทการเรี ย นรู้ ใ น
รายวิ ชาโครงสร้ า งของระบบคอมพิ ว เตอร์
และการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1. การให้คะแนนสาหรับการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
1. พิ จ ารณาการให้ ค ะแนนจากการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มละ 2-5 คน ในการ
ทางาน
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
1. พิ จ ารณาการให้ ค ะแนนจากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
1. พิ จ ารณาการให้ ค ะแนนจากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และปลาย
ภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิ จารณาจากการให้คะแนนรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบทการ
เรียนรู้
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PLO6 ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายความรู้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ หลั ก การพั ฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

PLO7 ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายความรู้
ทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ดิ จิ ทั ล รวมถึ ง
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
เครือข่ายเบื้องต้น

PLO8 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา
อ อ ก แ บ บ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ด้ า น
คอมพิวเตอร์ สามารถทางานเป็นกลุ่ม
และสามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ
เฉพาะทางได้

PLO9 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางคอมพิวเตอร์
ตามหลักจริยธรรมและกฏหมายด้าน
สังคมไซเบอร์

กลยุทธ์การสอน
1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหา
ทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติทางด้านการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. จัดกิจกรรมที่มีการนาเสนอรายงาน งาน
ผลงาน โครงงาน โปรเจคในการพั ฒ นา
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. จัดทาแบบฝึกหัดท้ายบทการเรียนรู้ใน
รายวิชา
1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหา
ทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติทางทางด้าน
คณิ ตศาสตร์ ดิ จิทั ล รวมถึ งความรู้ พื้น ฐาน
ด้านการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
2. จัดกิจกรรมที่มีการนาเสนอรายงาน งาน
ผลงาน โครงงาน โปรเจคในทางด้ า น
คณิ ตศาสตร์ ดิ จิทั ล รวมถึ งความรู้ พื้น ฐาน
ด้านการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
3. จัดทาแบบฝึกหัดท้ายบทการเรียนรู้ใน
รายวิชา
1. กาหนดโจทย์ เนื้อหา คาถาม แบบฝึกหัด
กรณีศึกษา ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
วางแผน และแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
และสามารถทางานเป็นกลุ่มได้
2. ก าหนดกิ จ กรรมที่มี ก ารมอบหมายงาน
โครงการหรือ โปรเจคในกระบวนการเรีย น
การสอนของรายวิชา
3. กาหนดให้มีการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิเคราะห์ วางแผน และ
แก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถ
ทางานเป็นกลุ่มได้
1. กาหนดโจทย์ เนื้อหา คาถาม แบบฝึกหัด
กรณีศึกษา ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
วางแผน และแก้ ไ ขปั ญ หาการด าเนิ น งาน
คอมพิ ว เตอร์ ต าม หลั ก จริ ย ธรรมแล ะ
กฏหมายด้านสังคมไซเบอร์
2. ก าหนดกิ จ กรรมที่มี ก ารมอบหมายงาน
โครงการหรือ โปรเจคในกระบวนการเรีย น
การสอนของรายวิชา
3. กาหนดให้มีการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิเคราะห์ วางแผน และ

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และปลาย
ภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิ จารณาจากการให้คะแนนรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบทการ
เรียนรู้

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และปลาย
ภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิ จารณาจากการให้คะแนนรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบทการ
เรียนรู้

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และปลาย
ภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบทการ
เรียนรู้

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และปลาย
ภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบทการ
เรียนรู้
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PLO10 ผู้เรียนสามารประยุกต์ใช้หลัก
ทฤษฎี ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละพั ฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

PLO11 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ช้ ง านได้ จ ริ ง
พั ฒ นานวั ต กรรม บริ ห ารจั ด การ
โครงการด้ า นซอฟต์ แ วร์ และสื่ อ
ประสมในหลากหลายรูปแบบ

PLO12 ผู้ เ รี ย นสามารถทดสอบและ
ประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์

PLO13 ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ และประยุกต์วิธีการ
ด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาใน
การประกอบอาชีพได้

กลยุทธ์การสอน
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของคอมพิวเตอร์
ตามหลักจริยธรรมและกฏหมายด้านสังคม
ไซเบอร์
1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มี
เนื้อหาทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. จัดทาและมอบหมายงาน ใบงานที่
ส่งเสริมการใช้ด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. กาหนดให้มีการสอนโดยใช้ซอร์ฟแวร์ใน
การดาเนินงานระบบงาน
1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มี
เนื้อหาการฝึกปฏิบัติทาง ด้านการเขียน
โปรแกรม พัฒนานวัตกรรม บริหารจัดการ
โครงการด้านซอฟต์แวร์ และสื่อประสมใน
หลากหลายรูปแบบ
2. จัดทาและมอบหมายงาน ใบงานที่ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม การกาหนด
เนื้อหานวัตกรรม การกาหนดทิศทางบริหาร
จัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์
3. กาหนดให้มีการสอนใช้เครื่องมือ หรือ
โปรแกรมมาพัฒนาการเขียนโปรแกรม
พัฒนานวัตกรรม บริหารจัดการโครงการ
ด้านซอฟต์แวร์ และสื่อประสมใน
หลากหลายรูปแบบ
1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มี
เนื้อหาทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการทดสอบและประเมินคุณภาพ
ของซอฟต์แวร์
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการทดสอบและประเมิน
คุณภาพของซอฟต์แวร์จากตัวอย่างโจทย์
ปัญหา กรณีศึกษา
3. จัดทาแบบฝึกหัดท้ายบทการทดสอบและ
ประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์
1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหา
การฝึกปฏิบัติทาง ด้านการใช้เครื่องมือ และ
การควบคุมอุปกรณ์ในงานด้ านคอมพิวเตอร์
ในการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพได้
2. จัดทาและมอบหมายงาน ใบงานที่ส่งเสริม
การการใช้เครื่องมือ และการควบคุมอุปกรณ์

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และปลาย
ภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิ จ ารณาจากการให้ ค ะแนนงาน ผลงาน
โครงการ โปรเจค วิจัย เป็นต้น

1. พิจารณาจากการสอบการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนงาน ใบงาน เป็น
ต้น

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และปลาย
ภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิ จ ารณาจากการให้ ค ะแนนงาน ผลงาน
โครงการ โปรเจค วิจัย เป็นต้น

1. พิจารณาจากการสอบการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนงาน ใบงาน เป็น
ต้น
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กลยุทธ์การสอน

ในงานด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหา
ในการประกอบอาชีพได้
3. ก าหนดให้ มี ก ารสอนโดยใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้เครื่องมือ
แ ล ะ กา ร ค วบ คุ ม อุ ป ก ร ณ์ ใ นง า น ด้ า น
คอมพิ ว เตอร์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาในการ
ประกอบอาชีพได้
PLO14 ผู้ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ 1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหา
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไป การฝึกปฏิบัติทาง ด้านการเขียนโปรแกรม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบ การใช้เครื่องมือ และการควบคุมอุปกรณ์ใน
อาชีพได้
งานด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาใน
การประกอบอาชีพได้
2. จัดทาและมอบหมายงาน ใบงานที่ส่งเสริม
การเขีย นโปรแกรม การใช้ เ ครื่ อ งมือ และ
การควบคุมอุปกรณ์ในงานด้านคอมพิวเตอร์
ในการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพได้
3. กาหนดให้มีการสอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเขียน
โปรแกรม การใช้เครื่องมือ และการควบคุม
อุปกรณ์ในงานด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ไข
ปัญหาในการประกอบอาชีพได้

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และปลาย
ภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิ จ ารณาจากการให้ ค ะแนนงาน ผลงาน
โครงการ โปรเจค วิจัย เป็นต้น

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม
สามารถทางานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

กลยุทธ์การสอน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการ
เรียนการสอน
1.2 ผู้สอนกาหนดกฎ กติกาข้อตกลง
ร่วมกันกับผูเ้ รียน ในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงาน และการมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
1.3 ผู้สอนมอบหมายงานกลุม่
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรูบ้ ทบาทการเป็น
ผู้นาและผูต้ ามที่ดี
1.4 ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นในการนาเสนอ

การประเมินผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม
1.2 ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
1.3 ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ประเมินจากการนาเสนอและ
แสดงความคิดเห็น
1.5 ประเมินจากการสังเกตจากการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา
1.6 ประเมินจากการวิเคราะห์และ
นาเสนอ
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1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
1.5 ผู้สอนกาชับให้นักศึกษาปฏิบตั ิ
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
และสังคม
มหาวิทยาลัย
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
1.6 ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษา
วิชาชีพ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.7 ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. ความรู้
2. ความรู้
2.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
2.1 ผู้สอนใช้รูปแบบการสอนที่
หลักการและทฤษฎีทสี่ าคัญในเนื้อหา
หลากหลาย โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
และอธิบายความต้องการทาง
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
กับการแก้ไขปัญหา
2.2 ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่กาหนดให้
ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ หรือจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้า วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึก
ทางวิชาการและวิวัฒนาการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
2.3 ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
2.5 มีความรูเ้ ข้าใจและสนใจพัฒนา วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่กาหนดให้
ความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์
2.4 ผู้สอนจัดให้มีการเรียนรู้จาก
อย่างต่อเนื่อง
แหล่งเรียนรู้ หรือจากสถานการณ์จริง
2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
ตลอดจนฝึกปฏิบตั ิงานในสถาน
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
ประกอบการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
2.5 ผู้สอนมอบหมายให้ศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
2.6 ผู้สอนมอบหมายให้ศึกษา
และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
ค้นคว้าเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
งานได้จริง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ใหม่ๆ
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น
2.7 ผู้สอนมอบหมายกรณีศึกษาให้
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิ

การประเมินผลการเรียนรู้
1.7 ประเมินจากงานที่ได้มอบหมาย
ให้แก่นักศึกษา

2. ความรู้
2.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย/
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน
2.2 ประเมินจากการสอบ หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย หรือจากการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา
2.3 ประเมินจากการสอบ หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย
2.4 ประเมินจากการประเมินผลจาก
สถานประกอบการ หรืองานที่ได้รบั
มอบหมาย
2.5 ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2.6 ประเมินจากการสอบ หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย
2.7 ประเมินจากกรณีศึกษา
2.8 ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการ หรืองานวิจัย หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย
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กลยุทธ์การสอน
2.8 ผู้สอนบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ หรืองานวิจัย
หรือบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
3.1 ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษา
อย่างเป็นระบบ
ทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
สารสนเทศ และให้นักศึกษาร่วมกัน
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข อภิปราย
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.2 ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และอภิปราย
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
3.3 ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ความต้องการ
ทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
สารสนเทศ และให้นักศึกษาร่วมกัน
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
อภิปราย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.4 ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ ประเมินปัญหา และวิธกี าร
แก้ปัญหาที่กาหนดให้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
4.1 ผู้สอนจัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะ
หลากหลายและสามารถสนทนาทัง้
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา
ประสิทธิภาพ
4.2 ผู้สอนจัดกิจกรรมกลุม่ หรือ
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับ
อานวยความสะดวกแก่การแก้ปญ
ั หา
การบริการวิชาการ
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุม่ ทั้งในบทบาท
4.3 ผู้สอนจัดกิจกรรมบูรณาการ
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
ทางาน
หรือให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล พร้อม
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา เสนอแนะแนวทางการนาข้อมูลไปใช้
ชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ประโยชน์ในมิติทางสังคม
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทา
4.4 ผู้สอนมอบหมายงานกลุม่ ให้
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
นักศึกษา
4.5 สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดง
4.5 ผู้สอนมอบหมายงานกลุม่
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั้
และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง
4.6 ผู้สอนมอบหมายให้ศึกษา
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
ของกลุ่ม
4.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการสอบ หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย
3.2 ประเมินจากการอภิปรายของ
นักศึกษา
3.3 ประเมินจากการสอบ หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย
3.4 ประเมินจากการนาเสนอ
กรณีศึกษาหรือ โครงงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักศึกษา หรืองานมที่
ได้รับมอบหมาย
4.2 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออก ในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ
4.3 ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4.4 ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
4.5 ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4.6 ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสม
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และอภิปราย
5.2 ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยแอปพลิเค
ชัน เพื่อนาไปใช้ในการอธิบาย
ปรากฎการณ์ หรือนาไปแก้ปญ
ั หาใน
กรณีศึกษา
5.3 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีการฝึกการเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม ทั้งปาก
เปล่าและการเขียน
5.4 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีการฝึกการเลือกใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

การประเมินผลการเรียนรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากทักษะการใช้
เครื่องมือของนักศึกษา
5.2 ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย
5.3 ประเมินจากความ สามารถใน
การอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
5.4 ประเมินจากความ สามารถใน
การอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)
1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

4

PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ 

ได้รับมอบหมาย
PLO2 ผู้ เ รี ย นสามารถปรั บ ตั ว
เพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถ

ทางานเป็นทีมได้
PLO3 ผู้ เ รี ย นสามารถสื่ อ สาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียนได้
PLO4 ผู้ เ รี ย นสามารถสื่ อ สาร
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ  
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้
PLO5 ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ าย
โครงสร้าง ของระบบคอมพิวเตอร์
 
แ ล ะ กา ร ท า ง า นข อ ง เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์
PLO6 ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ

5

6

2. ความรู้

7

1

2

3

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

6

7

8

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
5. ทักษะการ
บุคคลและความรับผิดชอบ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1

2

3

4

5

6

2. ความรู้

7

1

2

3

พั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์
PLO7 ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ าย
ความรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์
 
   
ดิจิทัล รวมถึงความรู้พื้นฐานด้าน
การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
PLO8 ผู้เ รี ย นสามารถวิ เคราะห์
ปั ญ หา ออกแบบ แก้ ไ ขปั ญ หา
ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถทางาน
  
    
เ ป็ น ก ลุ่ ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศเฉพาะทางได้
PLO9 ผู้ เ รี ย นสามาถวิ เ คราะห์
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท า ง
 
  
คอมพิวเตอร์ ตามหลักจริยธรรม
และกฏหมายด้านสังคมไซเบอร์
PLO10 ผู้ เ รี ย นสามารประยุ ก ต์
ใช้ ห ลั ก ทฤษฎี ด้ านคอมพิว เตอร์
 

แ ล ะ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

6

7

8

1

2

3

4

 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
5. ทักษะการ
บุคคลและความรับผิดชอบ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

PLO11 ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง
พัฒนานวัตกรรม บริหารจัดการ
โครงการด้านซอฟต์แวร์ และสื่อ
ประสมในหลากหลายรูปแบบ
PLO12 ผู้ เ รี ย นสามารถทดสอบ
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ซอฟต์แวร์
PLO13 ผู้เรียนสามารถประยุกต์
ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
ประยุกต์วิธีการด้านคอมพิวเตอร์
ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพได้
PLO14 ผู้เรียนสามารถประยุกต์
ใ ช้ ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ไปพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในการประกอบอาชีพได้

1

2

3

  

 

  

4

5

6

2. ความรู้

7

1

2

3

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

6

7

8

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
5. ทักษะการ
บุคคลและความรับผิดชอบ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

กลุ่มวิชาแกน
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
4121403 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
4122405 หลักสถิติสาหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
4123403 คณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4121105 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4121603 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารข้อมูล
4122201 ระบบฐานข้อมูล
4122205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงวัตถุ
4122501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
4122601 ระบบปฏิบัตกิ าร
4122602 โครงสร้างข้อมูล
4122803 กฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4123604 หลักการภาษาโปรแกรม

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

1.7



 
 

2.1

2.2

 
 



3. ทักษะทางปัญญา

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7













 

 











 


 

 


3.1

3.2







3.3

3.4

4.1

4.2

4.3
















5.1





5.4






















 

 



   





 













 



 



 









   



 



 











 



 













 

 
 
 

 

 








 

  
  




   
      
 


 

 

 








5.3



 


5.2







4.6







4.5



 



4.4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ



 



2.8

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

4124905 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4122202 ระบบการจัดการและการบริหาร
ฐานข้อมูล
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์
4123307 การทดสอบและการประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์
4123603 การประมวลภาพเชิงดิจิทัล
4123722 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ปัญญาประดิษฐ์
4123705 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4123709
4123710
4123713
4123712

เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อ
ทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

1.2

1.3

1.4

 

1.5

2. ความรู้
1.6

 

1.7

2.1

2.2

  

2.3

2.4

2.5



  









 




























  



   

4.1

4.2

4.3



 






 




4.5





   
 

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4



    









  


 









   


4.4










3.4





 

3.3

 




3.2







3.1

 



 

      

2.8

     

     


2.7

 

 



2.6

  

  


3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

4123723
4123724
4124602

นวัตกรรมและสื่อประสมด้าน
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5













 





2. ความรู้
1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

 

 





 

 



3. ทักษะทางปัญญา
2.6

2.7

2.8



 





 



3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

 

 











 











3.4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ
4.6

5.1

5.2

5.3

5.4













การออกแบบและพัฒนาระบบ
 
       


   
    
เครือข่าย
4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
    

   
          
และการตลาดออนไลน์
4124901 การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และ
      

                
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์      
    

  

       
4122801 ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
  


 
    
 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
4124802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
                       
4124805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  

           
 


สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
4124806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ






 

สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
4124807 สหกิจศึกษา
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
รายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
4121403 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
4122405 หลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
4123403 คณิตศาสตร์ดสิ ครีตสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4121105 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4121603 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
4122201 ระบบฐานข้อมูล
4122205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
4122501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
4122601 ระบบปฏิบตั ิการ
4122602 โครงสร้างข้อมูล
4122803 กฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทลั
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4123604 หลักการภาษาโปรแกรม
4124905 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเอกเลือก
4122202 ระบบการจัดการและการบริหารฐานข้อมูล
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14
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รายวิชา
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14
4123307 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์


4123603 การประมวลภาพเชิงดิจิทัล


4123722 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์


4123705 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย


4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่าน


อินเทอร์เน็ต
4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่


4123713 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์



4123712 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์



4123723 นวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์



4123724 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ



4124602 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย

4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาด


ออนไลน์
4124901 การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์


4122801 ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
4124802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา

4124805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับ




วิทยาการคอมพิวเตอร์
4124806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการ




คอมพิวเตอร์
4124807 สหกิจศึกษา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรีย นไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิ ทธิ์สอบปลายภาค โดยการ
ประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบ
ระดับรายวิชา ดังนี้
2.1.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา
2.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ ปรากฏใน มคอ.5) ต่อ
ประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2.1.3 ให้คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.1.4 ให้คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ต่อไปนี้
1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตาม
มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ
5) วิธีอื่นๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชา
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ส ารวจการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 สารวจความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้นๆภายในปีแรกหลักจากบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562 หมวด 5 การสาเร็จการศึกษา ข้อ 31
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่
สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของ
อาจารย์
1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 แต่งตั้งอาจารย์ พี่เลี้ ยงให้ แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล เป็นต้น
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 กาหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 กาหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีภ าระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจานวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ด้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน และทาการติดตามรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต่อเนื่องทุกปี
1.3 การวางแผนการพัฒ นา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการวางแผน มีการ
ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.4 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ข้อ ดังนี้
(1) กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีร ายละเอีย ดของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ/หรือ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) มีการรายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช าและ/หรือ รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
หลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้งในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การกระจายความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ใน
รายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนตามที่ แสดงไว้ในหมวดที่ 4 โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการตรวจสอบสามารถทาได้โดย
2.1 การติดตามผลการเรียนรู้ของบัณฑิตซึ่งอาจประเมินโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรเองรวมทั้งประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต
2.2 การติดตามเก็บข้อมูลอัตราการได้งานทา การประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตที่ผลิตโดยหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรได้กาหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน โดยกาหนด
คุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้
1) ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และต้องมีรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอื่นครบตามประกาศ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค)
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
1) การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอย
ให้คาปรึ กษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษาโดย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและแนะนาแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชามีกระบวนการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเพื่อจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการดาเนินโครงการ ประเมินความสาเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ตู้รับเอกสารของ
อาจารย์แต่ละท่าน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ส่งข้อความผ่านระบบเครือข่ายสาขาวิชา เข้าพบขอคาปรึกษา
รายบุคคล บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้าสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดาเนินการสอบ
ทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาโท
ขึ้นไป
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) อาจารย์ผู้สอน จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และรายงาน
สรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล เพื่อ นามา
ทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา และนาข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การใช้สื่อการ
เรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล
3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีตาแหน่งทางวิชาการ
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากองค์กรเฉพาะทางภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญา
โท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี
3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
4) อาจารย์ ผู้ ส อนในหลั กสู ตร มี คุณ วุฒิ ร ะดั บปริญ ญาโทขึ้น ไป หรื อเป็น ผู้ มี ประสบการณ์ การท างานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และ
ผู้ใช้บัณฑิต
6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ทา
หน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบั ณฑิต โดยให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค)
5.2 การเรียนการสอน
มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน ต้องให้คะแนน
เกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้สอดคล้องกัน และประชุม ให้
คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้คะแนนเกรดจะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค)
5.3 การประเมินผู้เรียน
วางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้าน ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และนามากาหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้สอนสามารถ
เลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย และประเมินผลโดย

65
การสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจ กรรม ด้านความรู้ สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบ
และการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดยการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้ง
แบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การนาเสนอ เป็นต้น
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
กาหนดโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุ ภัณฑ์ เอกสาร ตารา สื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและสร้าง
สภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นการสอนให้ เ พี ย งพอและเหมาะสมแก่ ก ารเรี ย นรู้ โดยบริ ห ารจากเงิ น รายได้ และ
งบประมาณแผ่นดินประจาปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
6.2.1 ห้องปฏิบัติการ
1) ห้องปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ จานวน 30 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
2) ห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จานวน 28 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
3) ห้องปฏิบัติการเครือข่าย จานวน 30 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
4) ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์และระบบสมองกลฝังตัว จานวน 12 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
5) ห้องปฏิบัติการทักษะสื่อมัลติมีเดีย จานวน 12 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
6) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จานวน 30 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
7) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ ขนาดจุ 40 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
8) ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาดจุ 250 เครื่อง จานวน 6 ห้อง
6.2.2 ห้องสมุด
มีการจัดสรรให้บริการวารสาร เอกสาร ตารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้งห้องสมุด
คณะและสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดให้บริการการสืบค้นผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ นอกจากนี้สาขาวิชายังมี
เอกสารตัวอย่างผลการดาเนินโครงงานไว้ให้บริการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) คณะและสาขาวิชา มีการจัดสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์
2) มีการประสานงานกับสานักวิทยบริการเพื่อเสนอให้จัดซื้อหนังสือ ตารา สาหรับอ่านประกอบในวิชาเรียน
โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินโดยสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร และสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ ตารา
ห้องปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ x
x
x
x
x
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีร ายละเอียดของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้ องกับ x
x
x
x
x
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
3. มีรายละเอีย ดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ x
x
x
x
x
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทามีรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล x
x
x
x
x
การดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 x
x
x
x
x
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษาตามมาตรฐานผลการ x
x
x
x
x
เรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
x
x
x
x
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ x
x
x
x
x
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ป ระจ าทุกคนได้รั บ การพัฒ นาทางวิชาการและ/หรือ x
x
x
x
x
วิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา x
x
x
x
x
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
x
x
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
x
น้อยกว่า 3.51 จากระดับ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่ อ นการสอนมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นโปรแกรม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนิ น การสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสั งเกตของผู้ สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมิ น โดยผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม (Stakeholders) ได้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ผู้ ส อน ผู้ ป กครอง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
มีการดาเนิน การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที จาก
ข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม
4.2 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้
คาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ สั ง คม แบบแผนการใช้ ภ าษา ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิ ด การสื่ อ สารทางวิ ช าการ หลั ก การ และวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารทางวิ ช าการ
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
ให้เหตุผล
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ รูปแบบ
ข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ การฝึกเทคนิคการทาข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับการสอบการ
ฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาพม่า เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจาวัน
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะการพูด
ภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
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9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
และการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์สังคม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมี จิตสานึก
สากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และกาแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต การมี ส ติ การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ า งสั น ติ สุ ข จิ ต อาสา การเคารพศั ก ดิ์ ศ รี ข องตนเองและผู้ อื่ น
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของท้องถิ่นภิ
วัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปั ญ ญาไทย สู่ ภู มิ ปั ญ ญาสากล การอนุ รั ก ษ์ ม รดกไทยและมรดกโลก โดยเน้ น กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
กาแพงเพชร
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9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้ว ยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒ นาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจาต่อรอง
การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่
หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง การสร้าง การ
สื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยและ
หลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี โ ลกเสมื อ น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต การศึกษา
การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก
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4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
แนวคิด ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การคิดแบบวิทยาศาสตร์
ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิต วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต
การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิ ด และหลั ก การการดู แ ลตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี สุ ข ภาวะ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะแบบบู ร ณาการ
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การ
จัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุ ขภาพ และการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการและ
หลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการใช้
เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ใน
การตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
แนวคิ ด ความส าคั ญ และประเภทของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สถานการณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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คาอธิบายรายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตวิเคราะห์บนระนาบว่าด้วยเส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง
อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัล
4121403 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics for Computer
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล ระบบเลขฐาน เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมตริกซ์ การหาดี
เทอร์มิแนนต์ สมการเชิงเส้น ทฤษฎีกราฟและต้นไม้เบื้องต้น ทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์
4122405 หลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Statistics for Computer Science
ความรู้พื้น ฐานทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัว แปรสุ่ ม การแจกแจงค่าตัว อย่าง การ
ทดสอบสมมติฐาน และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ
4123403 คณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Discrete Mathematics for Computer Science
พื้นฐานคณิตศาสตร์ดิสครีต ตรรกศาสตร์ เทคนิคการพิสูจน์ การให้เหตุ ผลเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีของเซต
เทคนิ ค การนั บ ความสั ม พั น ธ์ เ วี ย นเกิ ด ทฤษฎี ก ราฟและต้ น ไม้ และการใช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานด้ า น
คอมพิวเตอร์
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4121105 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Algorithms and Computer Programming
ปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม หลักการเขียนขั้นตอนวิธี รหัสเทียม และผัง
งานด้วยหลักการแบบลาดับ แบบตัดสินใจ แบบวนซ้า การเลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เ หมาะสม ในการแก้ปัญหาโจทย์ การ
เขียนรูปแบบไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้คาสั่ งรับ แสดงผลชนิดของข้อมูล คาสั่งปฏิบัติการ นิพจน์
โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นต่างๆการใช้งานสตริง อาร์เรย์ พอยเตอร์เบื้องต้น การจัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น
โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มีประสิทธิภาพในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4121603 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
Network System and Data communication
หลั ก การพื้น ฐานของการสื่ อสารข้ อมูล มาตรฐานต่างๆ สื่ อกลางและเทคนิคในการส่ ง ข้อมู ล ศึ กษา
ความหมายประเภทของเครื อข่าย สถาปั ตยกรรมเครือข่าย องค์กรดูแลมาตรฐานระบบเครือข่าย รูปแบบการ
เชื่อมต่อ สื่ อกลางการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย อุปกรณ์ของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีของระบบเครือข่ายการ
ออกแบบและจัดการเครือข่าย
4122201 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ฐานข้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรมฐานข้ อ มู ล ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล การสร้ า ง
แบบจาลองด้วยแผนผังอีอาร์ การแปลงแผนผังอีอาร์เป็นตารางข้อมูล การทารูปแบบบรรทัดฐาน การทาพจนานุกรม
ข้อ มู ล ภาษาสอบถามเชิ ง โครงสร้ าง (Structure Query Language : SQL) การบริ ห ารจัด การระบบฐานข้อ มู ล
ตัวอย่างด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
4122205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented System Analysis and Design
แนวคิดและทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุ การออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบการออกแบบสวนประสานผู้ใช้ การออกแบบฟังก์ชันการ
ทางาน การออกแบบฐานข้อมูล การอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์จริงในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
4122501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
แนวคิด วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลลอจิก การออร์แกนไนเซชัน การจัดการระบบ
แฟ้มข้อมูล สถาปัตยกรรมการออกแบบชุดคาสั่ง ชนิดข้อมูลการทาไปป์ไลน์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน
หน่วยความจาแคช การจัดการอุปกรณ์รับ และแสดงผล การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล การป้องกัน มัลติโปรเซสเซอร์
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4122601 ระบบปฏิบัติการ
3(2–2–5)
Operating System
แนวคิด และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการองค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ และหน้าที่กระบวนการ
การจัดตารางเวลาของหน่วยประมวลผลกลาง การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การติดตาย การเกิดสภาวะพร้อมกัน
การจัดการหน่วยความจาหลัก หน่วยความจาเสมือน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล และหน่วยความจาสารอง การ
ป้องกัน การรักษาความปลอดภัย และแนะนาระบบปฏิบัติการยูนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
4122602 โครงสร้างข้อมูล
3(2–2–5)
Data Structure
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลโครงสร้าง พอยเตอร์ การใช้หน่วยความจา การประมวลผลข้อมูล
โครงสร้างสตริง อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ การประยุกต์การเรียงลาดับ และการค้นหาข้อมูล การฝึก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรมของหลักการโครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ
4122803 กฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล
3(2–2–5)
Law and Ethics in Digital Era
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมสาหรับผู้เชี่ ยวชาญด้านไอทีและผู้ใช้ไอที อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผล คอมพิวเตอร์ ประเด็นสังคมและ
บทบาทของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กฎหมายการกระท าความผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ กฎหมายธุ ร กรรม
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฏหมายการรั กษาความมั่ น คงและปลอดภั ย ทางไซเบอร์ กฏหมายว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ องค์ประกอบของวัตถุ เมธอด และ วงจรชีวิตวัตถุ ระดับการ
เข้าวัตถุและข้อมูล กฏความสัมพันธ์ของวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลี มอร์ฟิซึม แอปส
แตรค อินเทอร์เฟส เธรด การใช้เอพีไอ การจัดการความผิดพลาด การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
วัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ การทดสอบซอฟต์แวร์ การนาซอฟต์แวร์ไปใช้งาน การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การบริหาร
โครงงานซอฟต์แวร์และการวัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ การนาสื่อประสมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์
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4123307 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Quality Assurance and Testing
แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ คุณภาพซอฟต์แวร์ และตัวชี้วัด คุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผน
และการทาการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตรฐาน ของกระบวนการคุณภาพ การตรวจสอบและการยืนยันความ
ถูกต้อง การวิพากษ์ การตรวจดูการทางาน และการตรวจตราอย่างละเอียด กลไกสาหรับการตรวจสอบความถูกต้อง
ของระบบ เทคนิคในการทดสอบ เทคนิคสาหรับการสร้างข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบ การประเมินความเสี่ยง และ
การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
4123603 การประมวลภาพเชิงดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
การประมวลภาพเชิงดิจิทัลระบบสองมิติ และคณิตศาสตร์เบื้องต้น การรับรูปภาพ การชักตัวอย่าง และ
การควอนไทซ์สัญญาณภาพ การแปลงภาพ การแทนภาพด้วยตัวแบบเฟ้นสุ ม การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การ
ทาให้ภาพดีดังเดิม การวิเคราะห์ภาพ การสร้างภาพจากภาพฉายการบีบอัดข้อมูลภาพ
4123604 หลักการภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Principles of Programming Language
โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม ขั้นตอน
การแปลภาษาโปรแกรม ชนิ ดของตัว แปร การตรวจสอบชนิดและขอบเขตของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม
โปรแกรมย่อย และการเวียนเกิด abstraction mechanism แนวคิดภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุและ virtual machine
การฝึกปฎิบัติเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ
4123722 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Data Analytics and Artificial Intelligence
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่มข้อมูล การจาแนกข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ
หลักการของปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง แนวคิดการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนของเครื่อง และหัวข้อวิจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
4123723 นวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Innovation and Multimedia
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ การสร้าง แก้ไขสื่อประเภท
ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ การจัดองค์ประกอบสื่อประสม จัดทาโครงร่างเรื่องราว การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสื่อประสม และการนาเสนอเผยแพร่ผลงานสื่อประสม
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น(ท–ป–อ)
4124602 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Development and Design
ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ โปรแกรมอานวยความสะดวกการใช้งานระบบที่สาคัญ การ
บริหาร จัดการงานระบบ การจัดตั้งและการเชื่อมต่อ เครือข่ายภายใน การสารองและการกู้คืนข้อมูล การรักษาความ
ปลอดภัยของ ระบบและเครือข่าย
4124905 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Science Project
หลั ก การพื้น ฐานเกี่ย วกับ การทางานวิจัย วิธี การเขี ยนรายงาน การน าเสนอโครงร่า ง การรายงาน
ความก้าวหน้า การนาเสนอโครงงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงงานในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ตามความสนใจและตามความถนัด การเขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4122202 ระบบการจัดการและการบริหารฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System and Database Administration
การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง แนวความคิดของทรานแซคชัน เทคนิคการ
ควบคุมการเข้าถึงพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน เทคนิคการสารองและกู้คืนฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัยฐานข้อมูล
ฝึกปฏิบัติการตั้งค่าระบบจัดการฐานข้อมูล
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
หลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์ -ดริฟเวนต์ ลักษณะเฉพาะของการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์ -ดริฟ
เวนต์ คอมโพเนนต์และคุณสมบัติ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ ใช้ ชนิดของตัวแปร โครงสร้างการ
ควบคุม การจัดการความผิดปกติ การนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมภาษาเชิง
วิชวล
4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
หลักการออกแบบ และการพัฒนาส่วนต่อประสานกับมนุษย์ จิตวิทยาผู้ใช้และวิทยาการรับรู้ ส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้แบบปรับตัวได้ เครื่องมือและวิธีการสาหรับการออกแบบและการพัฒนา เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และ
ระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้ง านของมนุษย์ วิธีการวัดและการประเมินคุณภาพของส่วนต่อประสาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ในโดเมนของการประยุกต์ใช้
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4123705 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
แนวคิดเบื้องต้นของงานสื่อประสม การประยุกต์ใช้งานในการออกแบบสื่อในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
กระบวนการในการผลิตสื่อประสม การประมวลผล การส่งผ่าน การรับ และการแสดงผลของสื่อประสม รวมไปถึงการ
ผลิตสื่อประสมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Wireless Technologies and Internet of Things
หลักการเทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรม เครื่องมือในการ
พัฒนา การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การออกแบบสถาปัตยกรรม การ
ใช้ส่วนติดต่อประสานงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์ภายนอกกับระบบ การเข้าถึงทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต ในธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับเทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต
4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปัตยกรรม คุณลักษณะ ข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เครื่ อ งมือ และภาษาโปรแกรมที่ ใช้ส าหรั บ การพัฒ นาโปรแกรมประยุ กต์ การติ ดตั้ง เครื่ องมื อส าหรับ การพัฒ นา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การ
เขียนสคริปท์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการกับเหตุการณ์จากผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4123712 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer Science
หัวข้อในปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหัวข้อและ
เนื้อหาได้รับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร
4123713 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Computer Science
หลักการออกแบบฝึกปฏิบัติและประยุกต์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศหัวข้อและเนื้อหาได้รับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร
4123724 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Database Development
แนวคิดและหลักการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ ภาษาที่ทางานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ภาษาสอบถามที่เป็น
โครงสร้างข้อมูล เทคนิคการออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
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น(ท–ป–อ)
4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
3(2-2-5)
Principles of E-Commerce and Online Marketing
แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการ
ตลาดออนไลน์ ระบบการชาระเงินออนไลน์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจด
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การศึกษาและฝึกการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปหรือภาษาการเขียนโปรแกรม
4124901 การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Seminar in Computer and Information Technology
สัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
ทางด้านการจัดการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดทาเป็นสัมมนากลุ่มย่อย โดยมุ่งหวังเพื่อหาข้อสรุปหรือแนว
ทางการแก้ปัญหาหัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Science
การอ่า นข้ อความ บทความ รายงานการวิจัย และเอกสารทางวิ ทยาศาสตร์ และการเขีย นข้ อความ
บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
4122801 ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
English for Computer
ความรู้ พื้น ฐานทางภาษาอังกฤษ คาศัพท์เฉพาะทางด้านคอมพิว เตอร์ การอ่านจับใจความบทความ
ภาษาอัง กฤษที่เกี่ ย วข้ องกั บ คอมพิว เตอร์ จ ากแหล่ งข้ อมูล ต่ างๆ รวมทั้ งการฝึ ก ทักษะการโต้ ตอบที่เกี่ ยวข้ องกั บ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2.5 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4124802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(90)
Preparation for Cooperative Education
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา บทบาทและหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
4124807 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน: 4124802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวตามกระบวนการสหกิจศึกษา จัดทา
รายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นาเสนอ
งานและประเมินผลโดยผู้นิเทศและอาจารย์นิเทศ
4124805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(180)
Prepare Field Experience for Computer Sciences
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ
4124806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
5(450)
Field Experience for Computer Sciences
วิชาบังคับก่อน: 4124805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
การให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยวที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มี
คุ ณ ภาพมี ค วามรู้ ความสามารถในการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาศาสตร์ วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

ปรับปรุงปรัชญาของ
หลักสูตรให้มีความ
กระชับ มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มี
ความสามารถในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้มี
ความทันสมัย มี
คุณธรรม จริยธรรม
และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และความสามารถเชิง
ปฏิบัติ โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
2. เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทางานเป็นกลุ่ม
3. มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรม
ใหม่ๆ และพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์
4. มีความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้านพัฒนา
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้
5. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับ
54 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.4 วิชาทักษะภาษาและการ
6 หน่วยกิต
สื่อสารวิทยาศาสตร์
2.5 วิชาฝึกประสบการณ์
6 หน่วยกิต
วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และความสามารถเชิง
ปฏิบัติ โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
2. เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทางานเป็นกลุ่ม
3. มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรม
ใหม่ๆ และพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์
4. มีค วามรู้ และความสามารถในการประกอบอาชี พ ทางด้ า นพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้
5. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
85 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับ
36 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
2.4 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
2.5 วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

- ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
- ปรับปรุงหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ได้แก่วิชาบังคับจาก
เดิม 54 หน่วยกิต
ปรับเป็น 36 หน่วย
กิต
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หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2560
หมวดวิชาแกน
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตวิเคราะห์บนระนาบว่าด้วยเส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมติ ของ
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย
การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัล
4121403 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics for Computer
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล ระบบเลขฐาน เซต ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน เมตริกซ์ การหาดีเทอร์มิแนนต์ สมการเชิงเส้น ทฤษฎีกราฟและต้นไม้
เบื้ อ งต้ น ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจเบื้ อ งต้ น และการใช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ท าง
คณิตศาสตร์
4121401 หลักสถิติสาหรับคอมพิวเตอร์
3(2–2–5)
Principle Statistics for Computer
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของ
ข้อมูล ตาแหน่งของข้อมูล ความเบ้และความโด่ง) ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ ม
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทาง
สถิติ
4123403 คณิตศาสตร์ดสิ ครีตสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Discrete Mathematics for Computer Science
พื้นฐานคณิตศาสตร์ดิสครีต ตรรกศาสตร์ เทคนิคการพิสูจน์ การให้เหตุผลเชิง
คณิ ตศาสตร์ ทฤษฎี ของเซต เทคนิค การนั บ ความสั มพั น ธ์ ฟังก์ชัน รี เคอร์ ชัน
ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ โดยการประยุกต์ใช้ในงานด้านคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2565

สาระที่ปรับปรุง

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6) คงเดิม
Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตวิเคราะห์บนระนาบว่าด้วยเส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมิตของ
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย
การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัล
4121403 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) คงเดิม
Mathematics for Computer
พื้น ฐานเกี่ ยวกับ ตรรกศาสตร์ การให้ เหตุ ผล ระบบเลขฐาน เซต ความสัม พัน ธ์
ฟังก์ชัน เมตริ กซ์ การหาดีเ ทอร์ มิแนนต์ สมการเชิ งเส้ น ทฤษฎีก ราฟและต้นไม้
เบื้องต้น ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์
4122405 หลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2–2–5)
Principles of Statistics for Computer Science
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ค่าตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ

เปลี่ย นชื่อ รายวิ ชาและปรั บปรุ ง
คาอธิบายรายวิชาให้เนื้อหา โดย
นาเนื้อค่ากลาง การกระจายของ
ข้อมูล ตาแหน่งของข้อมูล ความ
เบ้และความโด่ง มาอยู่ในเนื้อหา
ส่วนของสถิติเชิงพรรณนา
4123403 คณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2–2–5) ปรั บปรุ งเนื้ อหารายวิ ชา โดยตั ด
Discrete Mathematics for Computer Science
เนื้อหาเรื่ องของฟั งก์ชันที่มี ความ
พื้น ฐานคณิ ตศาสตร์ ดิ สครีต ตรรกศาสตร์ เทคนิค การพิสู จน์ การให้เ หตุผ ลเชิ ง ซ้าซ้อนออก
คณิตศาสตร์ ทฤษฎีของเซต เทคนิคการนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟและ
ต้นไม้ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานด้านคอมพิวเตอร์
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หมวดวิชาเฉพาะ
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3–0–6)
English for Science
การอ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และการ
เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
3(2–2–5)
Principles of Programming and Algorithm
ปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การควบคุมการไหล
ของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การกาหนดตัวแปร การควบคุมโปรแกรม แบบ
ลาดับ แบบเลือก แบบวนซ้า การทดสอบความถูกต้องของการออกแบบผังงาน
การเลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3(2–2–5)
Computer Language Programming
ศึก ษาหลัก การเขี ย นโปรแกรม รู ปแบบไวยากรณ์ป ระกอบภาษาคอมพิ ว เตอร์
เกี่ยวกับคาสั่งรับ แสดงผลชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ คาสั่งปฏิบัติการ นิพจน์ การ
วนรอบ โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นต่างๆ อาร์เรย์ พอยเตอร์เบื้องต้น และการใช้
แฟ้มข้อมูล เบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงในการฝึกเขียนและ
พัฒนาโปรแกรม
4121501 ดิจิทัลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Digital Logic
ระบบตั ว เลข เลขฐานต่ า งๆ การเปลี่ ย นฐานเลขทฤษฎี วงจรลอจิ ก พื้ น ฐาน
ไมโครคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการทดลองวงจรดิจิทัลพื้นฐาน
4123501 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2–2–5)
Microprocessor
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สาระที่ปรับปรุง

4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3–0–6)
English for Science
การอ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และการ
เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
4121105 อัลกอริทมึ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2–2–5)
Algorithms and Computer Programming
ปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม หลักการเขียนขั้นตอน
วิธี รหัสเทียม และผังงานด้วยหลักการแบบลาดับ แบบตัดสินใจ แบบวนซ้า การ
เลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาโจทย์ การเขียนรูปแบบไวยากรณ์ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้คาสั่งรับ แสดงผลชนิดของข้อมูล คาสั่งปฏิบัติการ นิพจน์
โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นต่างๆ การใช้งานสตริง อาร์เรย์ พอยเตอร์เบื้องต้น การ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ลงแฟ้ ม ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น โดยการใช้ ภ าษาคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ สู งที่ มี
ประสิทธิภาพในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม

คงเดิม

4122501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2–2–5)
Computer Architecture
แนวคิด วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลลอจิก การออร์แกนไนเซ
ชัน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล สถาปัตยกรรมการออกแบบชุดคาสั่ง ชนิดข้อมูล
การทาไปป์ไลน์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน หน่วยความจาแคช การ

เปลี่ ย นชื่ อ รายวิ ช าและปรั บ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า โดยรวม
เนื้ อ หาบางส่ ว นของ รายวิ ช า
4121501 ดิ จิ ทั ล เบื้ อ งต้ น และ
4123501 ไมโครโปรเซสเซอร์

ปรับคาอธิบายรายวิชา โดยรวม
เนื้ อ หาบางส่ ว นของ รายวิ ช า
4 1 2 1 1 0 1 ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมและขั้นตอนวิธี
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คุณลักษณะและหน้าที่ของรูปแบบชุดคาสั่งไมโคร แอดเดรสของหน่วยความจา
การใช้งานรีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง แฟล็กสถานะ แอดเดรสซิ่งโหมด
การประมวลผลของโปรเซสเซอร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
เบื้องต้น
4122501 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
3(2–2–5)
Computer Systems and Architecture
ออร์แกนไนเซชันและสถาปัตยกรรมทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ประวัติและความ
เป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและหน้าที่การทางานของระบบคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมแบบ RISC และ สถาปัตยกรรมแบบ CISC สถาปัตยกรรมของ วอน
นิวแมน วงรอบการทางานของคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อภายในระบบคอมพิวเตอร์
หน่ ว ยความจ าภายในและ หน่ ว ยความจ า Cache หน่ ว ยความจ าภายนอก
เทคโนโลยี RAID การน าข้ อ มู ล เข้ า และการส่ ง ข้ อ มู ล รู ป แบบของค าสั่ ง และ
แอดเดรสซิ่งโหมด โครงสร้างและหน้าที่ของซีพียู การทาคาสั่งแบบ ไปป์ไลน์ การ
ทางานแบบมัลติโปรเซสซิง
4121602 การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
3(2–2–5)
Introduction to network management
รูปแบบและแนวทางในการจัดการระบบเครือข่าย การตรวจสอบ การตั้งสมมติฐาน
การวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไขป้องกัน เกณฑ์วิธีที่ใช้ในการ
จัดการระบบเครือข่าย โปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการระบบ
เครือข่าย การวัดปริมาณการใช้งาน การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
ปฏิบัติการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติการ
ทดลองตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย
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สาระที่ปรับปรุง
จัดการอุปกรณ์รับ และแสดงผล การจั ดการหน่วยเก็บข้ อมูล การป้ องกัน มัล ติ
โปรเซสเซอร์

4121603 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2–2–5)
Database Management System Database Administration
หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานต่างๆ สื่อกลางและเทคนิคในการส่ง
ข้อมูล ศึกษาความหมายประเภทของเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย องค์กร
ดูแลมาตรฐานระบบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อ สื่อกลางการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย อุปกรณ์ของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีข องระบบเครือข่ายการออกแบบ
และจัดการเครือข่าย

เปลี่ย นชื่อ รายวิ ชาและปรั บปรุ ง
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี เ นื้ อ หา
พื้ น ฐานของการสื่ อ สารข้ อ มู ล
มาตรฐานต่ า งๆ สื่ อ กลางและ
เทคนิคในการส่งข้อมูล ประเภท
ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย รู ป แ บ บ ก า ร
เชื่ อ มต่ อ สื่ อ กลางการเชื่ อ มโยง
ระบบเครื อ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ข อง
ระบบเครือข่าย
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4122201 ระบบฐานข้อมูล
3(2–2–5)
Database Systems
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ
ข้ อ มู ล การสร้ า งแบบจ าลองด้ ว ยแผนผั ง อี อ าร์ การแปลงแผนผั ง อี อ าร์ เ ป็ น
ตารางข้อมูล การทารูปแบบบรรทัดฐาน การทาพจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถาม
เชิงโครงสร้าง การศึกษาตัวอย่างระบบสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมประยุกต์
ด้านฐานข้อมูล

4122202 ระบบการจัดการและการบริหารฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System and Database Administration
การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง แนวความคิดของท
รานแซคชัน เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน เทคนิคการ
สารองและกู้คืนฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัยฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติการตั้งค่า
ระบบจัดการฐานข้อมูล
4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
หลักการออกแบบ และการพัฒนาส่วนต่อประสานกับมนุษย์ จิตวิทยา
ผู้ใช้และวิทยาการรับรู้ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบปรับตัวได้ เครื่องมือและวิธีการ
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4122201 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล
การสร้างแบบจาลองด้วยแผนผังอีอาร์ การแปลงแผนผังอีอาร์เป็นตารางข้อมูล การ
ทารู ปแบบบรรทั ดฐาน การท าพจนานุ กรมข้อ มูล ภาษาสอบถามเชิ งโครงสร้า ง
(Structure Query Language : SQL) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลตัวอย่าง
ด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
4123307 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3(2–2–5)
Software Quality Assurance and Testing
แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ คุณภาพซอฟต์แวร์ และตัวชี้วัด คุณภาพ
ซอฟต์แวร์ การวางแผนและการทาการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตรฐาน ของ
กระบวนการคุณภาพ การตรวจสอบและการยืนยันความถูกต้อง การวิพากษ์ การ
ตรวจดูการทางาน และการตรวจตราอย่างละเอียด กลไกสาหรับการตรวจสอบ
ความถูกต้องของระบบ เทคนิคในการทดสอบ เทคนิคสาหรับการสร้างข้อมูลเพื่อใช้
ในการทดสอบ การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ใช้ในการ
ทดสอบ
4122202 ระบบการจัดการและการบริหารฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System and Database Administration
การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง แนวความคิดของท
รานแซคชัน เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน เทคนิ คการ
สารองและกู้ คืนฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัยฐานข้อมูล ฝึกปฏิ บัติการตั้งค่ า
ระบบจัดการฐานข้อมูล
4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
หลักการออกแบบ และการพัฒนาส่วนต่อประสานกับมนุษย์ จิตวิ ทยา
ผู้ใช้และวิทยาการรับรู้ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบปรับตัวได้ เครื่องมือและวิธีการ

สาระที่ปรับปรุง
ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้
เนื้อ หาการบริห ารจัด การระบบ
ฐานข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งด้ ว ยภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้า ง และตั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ตั ว อ ย่ า ง ร ะ บ บ
สารสนเทศออก
เพิ่ ม ร า ย วิ ช า ให ม่ ต า ม ค วา ม
ต้องการขอผู้ใช้บัณฑิต และความ
สอดคล้ อ งกั บ อาชี พ ที่ ส ามารถ
ประกอบอาชี พ ได้ ห ลั ง ส าเร็ จ
การศึกษา

คงเดิม

คงเดิม
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สาหรับการออกแบบและการพัฒนา เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วน
สัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ วิธีการวัดและการประเมินคุณภาพของส่วนต่อ
ประสาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ในโดเมนของการประยุกต์ใช้
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
หลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ ลักษณะเฉพาะของการเขียน
โปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ คอมโพเนนต์และคุณสมบัติ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชนิดของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม การจัดการความ
ผิดปกติ การนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัตเิ ขียน
โปรแกรมภาษาเชิงวิชวล
4123705 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
แนวคิ ดเบื้อ งต้ นของงานสื่ อประสม การประยุ กต์ ใช้ งานในการออกแบบสื่อ ใน
ลักษณะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ กระบวนการในการผลิตสื่อประสม การประมวลผล
การส่งผ่าน การรับ และการแสดงผลของสื่อประสม รวมไปถึงการผลิตสื่อประสม
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
Wireless Technologies and Internet of Things
หลั ก การเทคโนโลยี ไ ร้ ส ายและการเชื่ อ มต่ อ ทุ ก สรรพสิ่ ง ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
สถาปัตยกรรม เครื่องมือในการพัฒนา การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบ การเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การออกแบบสถาปัตยกรรม การใช้ส่วนติดต่อ
ประสานงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์ภายนอกกับระบบ การเข้าถึงทรัพยากรบน
อินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง
ผ่านอินเทอร์เน็ต ในธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับเทคโนโลยีไร้สายและ
การเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต
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สาหรั บการออกแบบและการพัฒ นา เทคโนโลยีด้ านอุ ปกรณ์และระบบที่ มีส่ว น
สัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ วิธีการวัดและการประเมินคุณภาพของส่วนต่อ
ประสาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ในโดเมนของการประยุกต์ใช้
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
หลั ก การเขี ย นโปรแกรมแบบอี เ วนต์ - ดริ ฟ เวนต์ ลั ก ษณะเฉพาะของการเขี ย น
โปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ คอมโพเนนต์และคุณสมบัติ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชนิดของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม การจัดการความ
ผิดปกติ การนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม
ภาษาเชิงวิชวล
4123705 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของงานสื่ อ ประสม การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในการออกแบบสื่ อ ใน
ลักษณะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ กระบวนการในการผลิตสื่อประสม การประมวลผล การ
ส่งผ่าน การรับ และการแสดงผลของสื่อประสม รวมไปถึงการผลิตสื่อประสมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
Wireless Technologies and Internet of Things
หลั ก การเทคโนโลยี ไ ร้ ส ายและการเชื่ อ มต่ อ ทุ ก สรรพสิ่ ง ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
สถาปัตยกรรม เครื่ องมือในการพัฒนา การเชื่อมต่อฐานข้อ มูลระบบ การเขีย น
โปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การออกแบบสถาปัตยกรรม การใช้ส่วนติดต่อ
ประสานงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์ภายนอกกับระบบ การเข้าถึงทรั พยากรบน
อินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง
ผ่านอินเทอร์เน็ต ในธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับเทคโนโลยีไร้สายและการ
เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต

สาระที่ปรับปรุง
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4122601 ระบบปฏิบัติการ
3(2–2–5)
Operating System
แนวคิด และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการองค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ
และหน้าที่กระบวนการ การจัดตารางเวลาของหน่วยประมวลผลกลาง การสื่อสาร
ระหว่างกระบวนการ การติดตาย การจัดการหน่วยความจาหลัก หน่วยความจา
เสมือน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล และหน่วยความจาสารอง การป้องกัน การ
รักษาความปลอดภัย และแนะนาระบบปฏิบัติการยูนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
4122602 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structure
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริง อาเรย์และ
พอยเตอร์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว ต้นไม้ กราฟและการประยุกต์ใช้ การเรียงลาดับ
และการค้นหาข้อมูล การฝึ กปฎิบัติเขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลชนิด
ต่างๆ
4122801 ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
3(2–2–5)
English for Computer and Information Technology
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จากงานวิชาการ วารสาร นิตยสาร ตารา
คู่ มื อ หรื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ รวมทั้ ง การฝึ ก ทั ก ษะการโต้ ต อบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
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4122601 ระบบปฏิบัติการ
3(2–2–5)
Operating System
แนวคิด และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการองค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ
และหน้าที่กระบวนการ การจัดตารางเวลาของหน่วยประมวลผลกลาง การสื่อสาร
ระหว่ า งกระบวนการ การติ ด ตาย การเกิ ด สภาวะพร้ อ มกั น การจั ด การ
หน่ ว ยความจ าหลั ก หน่ ว ยความจ าเสมื อ น การจั ด การระบบแฟ้ ม ข้ อ มู ล และ
หน่ ว ยความจ าส ารอง การป้ อ งกั น การรั ก ษาความปลอดภั ย และแนะน า
ระบบปฏิบัติการยูนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
4122602 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structure
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลโครงสร้าง พอยเตอร์ การใช้หน่วยความจา การ
ประมวลผลข้อมูลโครงสร้างสตริง อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว ต้ นไม้ กราฟ การ
ประยุกต์การเรียงลาดับ และการค้นหาข้อมูล การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมของ
หลักการโครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ
4122801 ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
3(2–2–5)
English for Computer and Information Technology
ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ คาศัพท์เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์
การอ่ า นจั บ ใจความบทความภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ จ าก
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการฝึกทักษะการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
4123723 นวัตกรรมและสือ่ ประสมด้านคอมพิวเตอร์
3(2–2–5)
Computer Innovation and Multimedia
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ การ
สร้ า ง แก้ ไ ขสื่ อ ประเภทภาพ ข้ อ ความ เสี ย ง ภาพเคลื่ อ นไหว วิ ดี โ อ การจั ด
องค์ประกอบสื่อประสม จัดทาโครงร่างเรื่องราว การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
และการนาเสนอเผยแพร่ผลงานสื่อประสม

สาระที่ปรับปรุง
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มี
เนื้อหาการเกิดสภาวะพร้อมกัน
หน่วยความจาสารอง
หน่วยความจาเสมือน การ
ป้องกัน และการรักษาความ
ปลอดภัย
ปรั บ ปรุ งค าอธิ บายรายวิ ชาให้ มี
เนื้อหาการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ปรั บ ป รุ ง ค า อธิ บ ายรา ยวิ ช า
เพื่อให้กระชับมากขึ้นแต่เนื้อหา
ในภาพรวมคงเดิม

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า ให ม่ ต า ม ค วา ม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2–2–5)
Object Oriented Programming
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ เมธอด และองค์ประกอบต่างๆ ของ
วัตถุ วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลีมอร์ฟิซึม
การพ้องรูป การอินเทอร์เฟส เธรด การนาคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
กับวัตถุ การใช้เอพีไอ การจัดการความผิดปกติโดย Exception การฝึกปฏิบัติเขียน
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2–2–5)
System Analysis and Design
หลั ก การและขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ร ะบบ การวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ด
ระบบงานเดิ ม การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องระบบงานใหม่ การก าหนด
วัตถุป ระสงค์และขอบข่ายของการวิเ คราะห์ การวิเ คราะห์ความต้อ งการ การ
ออกแบบการนาข้อมูลและออก การออกแบบฐานข้อมูล การทาเอกสารระบบงาน
การทดสอบระบบและการนาไปใช้ การบารุงรักษา การประเมินผลการทางานของ
ระบบ กรณีศึกษาระบบงานในองค์กร การฝึกวิเคราะห์และออกแบบระบบ
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4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2–2–5)
Object Oriented Programming
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ องค์ประกอบของวัตถุ เมธอด และ
วงจรชีวิตวัตถุ ระดับการเข้าวัตถุและข้อมูล กฏความสัมพันธ์ของวัตถุ การสืบทอด
คุณสมบัติ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลีมอร์ฟิซึม แอปสแตรค อินเทอร์เฟส เธรด
การใช้เอพีไอ การจัดการความผิดพลาด การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ

สาระที่ปรับปรุง
ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้
เนื้ อ หามี ค วามเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น

4122205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3(2–2–5)
Object Oriented System Analysis and Design
แนวคิ ดและทักษะในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบวิธีก ารพัฒ นาระบบแบบ
ดั้งเดิม การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ไดอะแกรมดาต้าโฟลว์ไดอะแกรม
ความสั ม พั น ธ์ แ บบเอ็ น ติ ตี้ ยู เ อ็ ม เอล การไหลของข้ อ มู ล ในองค์ ก ร เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ความต้องการ การประเมินด้านความปลอดภัย ฐานข้อมูล ระบบแบบ
กระจาย และประสานต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การอภิปรายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์จริงในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

เปลี่ย นชื่อ รายวิ ชาและปรั บปรุ ง
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ เ นื้ อ หามี
ความเหมาะสมและมีทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น

4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
วัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ การออกแบบ
ซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์ การนาซอฟต์แวร์ไปใช้งาน การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การบริหาร
โครงงานซอฟต์แวร์และการวัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ การนาสื่อประสมมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์

4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5) คงเดิม
Software Engineering
วัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ การออกแบบ
ซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ การทดสอบซอฟต์แวร์
การน าซอฟต์ แ วร์ ไ ปใช้ ง าน การบ ารุ ง รั ก ษาซอฟต์ แ วร์ การบริ ห ารโครงงาน
ซอฟต์แวร์และการวัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ การนาสื่อประสมมาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบซอฟต์แวร์
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4123603 การประมวลภาพเชิงดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
การประมวลภาพเชิงดิจิทัลระบบสองมิติ และคณิตศาสตร์เบื้องต้น การรับรูปภาพ
การชักตัวอย่าง และการควอนไทซ์สัญญาณภาพ การแปลงภาพ การแทนภาพด้วย
ตัวแบบเฟ้น สุ่ม การปรับ ปรุ งภาพ การกรองภาพ การทาให้ภ าพดีดั งเดิ ม การ
วิเคราะห์ภาพ การสร้างภาพจากภาพฉายการบีบอัดข้อมูลภาพ
4123604 หลักการภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Principles of Programming Language
โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของ
ภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการแปลภาษาโปรแกรม ชนิดของตัวแปร การตรวจสอบ
ชนิดและขอบเขตของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม โปรแกรมย่อย และการเวียน
เกิ ด abstraction mechanism แนวคิ ด ภาษาโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ แ ละ virtual
machine การฝึกปฎิบัติเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ
4123701 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2–2–5)
Web Programming
หลักการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ เทคนิคการออกแบบและการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาในการเขียนสคริปต์และการ
เขียนโปรแกรมสาหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การต่อเชื่อมกั บ
ระบบฐานข้ อ มูล การเขีย นโปรแกรมรั กษาความปลอดภั ยบนเว็บ การจั ดการ
ทรัพยากรสาหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปัตยกรรม คุณลักษณะ ข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการสาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้สาหรับการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ การติ ดตั้งเครื่องมือ สาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
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4123603 การประมวลภาพเชิงดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
การประมวลภาพเชิงดิจิทัลระบบสองมิติ และคณิตศาสตร์เบื้องต้น การรับรูปภาพ
การชักตัวอย่าง และการควอนไทซ์สัญญาณภาพ การแปลงภาพ การแทนภาพด้วย
ตั ว แบบเฟ้ น สุ่ ม การปรั บ ปรุ งภาพ การกรองภาพ การท าให้ ภ าพดี ดั ง เดิ ม การ
วิเคราะห์ภาพ การสร้างภาพจากภาพฉายการบีบอัดข้อมูลภาพ
4123604 หลักการภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Principles of Programming Language
โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของ
ภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการแปลภาษาโปรแกรม ชนิดของตัวแปร การตรวจสอบ
ชนิดและขอบเขตของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม โปรแกรมย่อย และการเวียน
เกิ ด abstraction mechanism แนวคิ ด ภาษาโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ แ ละ virtual
machine การฝึกปฎิบัติเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ
4123724 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
3(2–2–5)
Web Database Development
แนวคิดและหลักการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ ภาษาที่ทางานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ภาษาสอบถามที่เป็นโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูล
บนเว็บ

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

คงเดิม

เปลี่ย นชื่อ รายวิ ชาและปรั บปรุ ง
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ เ นื้ อ หามี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
3(2-2-5) ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้
Mobile Application Development
เนื้ อ หามี ค วามเหมาะสมมาก
สถาปัตยกรรม คุณลักษณะ ข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการสาหรับ ยิ่งขึ้น
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้สาหรับการพัฒนาโปรแกรม
ประยุ ก ต์ การติ ด ตั้ งเครื่ อ งมือ ส าหรั บ การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์บ นอุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้
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เคลื่อนที่ วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้
การจัดการกับเหตุการณ์จากผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4123712 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer Science
หัวข้อในปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศหัวข้อและเนื้อหาได้รับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร
4123713 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Computer Science
หลั ก การออกแบบฝึ กปฏิ บั ติแ ละประยุ ก ต์ ในหั วข้ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ชาทางด้ า น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหัวข้อและเนื้อหาได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการหลักสูตร
4123711 การทาเหมืองข้อมูล
3(2–2–5)
Data Mining
แนวคิดของการค้นพบองค์ความรู้ในฐานข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูล เทคนิค
ก่ อ นการประมวลผลข้ อ มู ล พื้ น ฐานของการท าเหมื อ งข้ อ มู ล และแนวคิ ด เชิ ง
พรรณนา อัลกอริทึมการสร้างตัวแบบเพื่อการทานาย การค้นพบความสัมพันธ์ใน
การทาเหมืองข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ การเรียนรู้จาก
ตัวแบบที่หลากหลาย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทาเหมืองข้อมูลในปัจจุบัน
4124601 ปัญญาประดิษฐ์
3(2–2–5)
Artificial Intelligence
หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การแทนองค์ความรู้ เทคนิค
การค้นหา การให้เหตุผลและการอนุมาน และระบบผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหัวข้อที่
น่าสนใจในปัจจุบัน ด้านปัญญาประดิษฐ์
4124602 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Development and Design
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การเขียนสคริปท์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการกับเหตุการณ์จากผู้ใช้ การ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4123712 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer Science
หัวข้อในปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศหัวข้อและเนื้อหาได้รับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร
4123713 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Computer Science
หลั ก การออกแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละประยุ ก ต์ ใ นหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าทางด้ า น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหัวข้อและเนื้อหาได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการหลักสูตร
4123722 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
3(2–2–5)
Data Analytics and Artificial Intelligence
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่มข้อมูล การจาแนก
ข้ อ มู ล ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญ หลั ก การของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง
แนวคิดการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนของเครื่อง และหัวข้อวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องใน
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

4124602 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
Network Development and Design

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

คงเดิม

เปลี่ ย นชื่ อ รายวิ ช าและปรั บ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า โดยรวม
เนื้ อ หาบางส่ ว นของ รายวิ ช า
4123711 การทาเหมืองข้อมูล

3(2-2-5) คงเดิม
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ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ โปรแกรมอานวยความสะดวกการใช้งาน
ระบบที่สาคัญ การบริหาร จัดการงานระบบ การจัดตั้งและการเชื่อมต่อ เครือข่าย
ภายใน การส ารองและการกู้ คื นข้ อมู ล การรั กษาความปลอดภั ยของ ระบบและ
เครือข่าย
4123801 จริยธรรมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3(2–2–5)
Ethical and Regulation Issues in Computer Profession
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมสาหรับผู้เชื่ยวชาญด้านไอทีและผู้ใช้
ไอที อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความรับผิดชอบและความเสี่ยงใน
การประมวลผลคอมพิวเตอร์ ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายกรณีตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2565
สาระที่ปรับปรุง
ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ โปรแกรมอานวยความสะดวกการใช้งาน
ระบบที่สาคัญ การบริหาร จัดการงานระบบ การจัดตั้งและการเชื่อมต่อ เครือข่ายภายใน
การสารองและการกู้คืนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของ ระบบและเครือข่าย

4124901 การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Seminar in Computer and Information Technology
สัม มนาเกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า แนวคิด ที่ แ ปลกใหม่ แ ละผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการที่
ปฏิบัติงานจริง เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการ
จัดการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดทาเป็นสัมมนากลุ่มย่อย โดยมุ่งหวัง
เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป หรื อ แนวทางการแก้ ปั ญ หาหั ว ข้ อ เฉพาะเรื่ อ งทางวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์
4123803 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Science Pre-Project

4124901 การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Computer and Information Technology
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า แนวคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ แ ละผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการที่
ปฏิบัติงานจริง เพื่อก่ อให้เกิ ดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญ หาทางด้านการ
จัดการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดทาเป็นสัมมนากลุ่มย่อย โดยมุ่งหวังเพื่อ
หาข้อสรุปหรือแนวทางการแก้ปัญหาหัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

4122803 กฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล
3(2–2–5)
Law and Ethics in Digital Era
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมสาหรับผู้เชื่ยวชาญด้านไอทีและผู้ใช้ไอ
ที อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการ
ประมวลผล คอมพิวเตอร์ ประเด็นสังคมและบทบาทของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฏหมายการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
กฏหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางไซ
เบอร์ กฏหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปลี่ย นชื่อ รายวิ ชาและปรั บปรุ ง
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี เ นื้ อ หา
กฎหมายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คล กฏหมายทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญา กฏหมายการกระท า
ค ว า ม ผิ ด ท า ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
กฏหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กฏหมายการรั ก ษาความมั่ น คง
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย ท า ง ไ ซ เ บ อ ร์
กฏหมายว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5) คงเดิม

4124905 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project

3(2-2-5) ปรับคาอธิบายรายวิชา โดยรวม
เนื้ อ หาของรายวิ ช า 4123803
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ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมา
ของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดาเนินงาน การจัดเตรียม
วัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และ
การนาเสนอโครงงาน
4124905 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Science Project
วิชาบังคับก่อน : 4123803 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา
วัตถุ ประสงค์ ขอบเขต ตามหัว ข้อ โครงงานในรายวิชา 4123803 การเตรีย ม
โครงงานวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ทบทวนทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงงาน แนว
ทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดาเนินงาน รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทารายงาน และนาเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
สอบโครงงาน
4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
3(2-2-5)
Principles of E-Commerce and Online Marketing
แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้า งพื้นฐานของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการชาระเงินออนไลน์ ระบบการ
รักษาความปลอดภัยของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่เ กี่ยวข้องกับการ
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การศึกษาและฝึก
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปหรือภาษาการ
เขียนโปรแกรม
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สาระที่ปรับปรุง
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทางานวิจัย วิธีการเขียนรายงาน การนาเสนอโครงร่าง การเตรี ย มโครงงานวิ ท ยา การ
การรายงานความก้ าวหน้ า การนาเสนอโครงงาน เพื่ อประยุก ต์ใช้ ในการศึ กษา คอมพิวเตอร์มาไว้ด้วยกัน
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงงานในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามความสนใจ
และตามความถนัด การเขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน

4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
3(2-2-5)
Principles of E-Commerce and Online Marketing
แนวคิด และรู ปแบบของเทคโนโลยีพาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ การพัฒ นาและสร้า ง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยี
ฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างเว็บและฐานข้อมูล ประเด็นด้านความมั่นคง ระบบ
จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ความเป็นส่วนตัว และการทาการตลาดสาหรับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

ปรั บ ปรุ งค าอธิ บายรายวิ ชาให้ มี
เนื้ อ หามี ค วามเหมาะสมมาก
ยิ่ ง ขึ้ น โ ด ย เ พิ่ ม เ ท ค โ น โ ล ยี
เครือ ข่า ยและทิศ ทางในอนาคต
เ ท ค โ น โ ล ยี ฐ า น ข้ อ มู ล ก า ร
เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง เ ว็ บ แ ล ะ
ฐานข้ อ มู ล ประเด็ น ด้ า นความ
มั่ น ค ง ร ะ บ บ จ่ า ย เ งิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ความเป็นส่วนตัว
และการทาการตลาดสาหรับการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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4124805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(90)
Prepare Field Experience for Computer Sciences
เตรี ยมความพร้ อมของผู้ เรี ยนก่ อนออกฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พด้ านวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้มีทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
4124806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
5(450)
Field Experience for Computer Sciences
วิ ชาบั งคั บก่ อน: 4124805 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พส าหรั บวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์การให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในองค์การหรือหน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้
ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ

4124802 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา มีการมอบหมายภาระงานที่
ชัดเจนแน่นอน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มี
การนาความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มี
การศึ กษาหาความรู้ และวิ ท ยาการที่เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ม เติ ม มี ก ารร่ว มมื อ กับ สถาน
ประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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4124805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(90)
Prepare Field Experience for Computer Sciences
เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นก่ อนออกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ด้ า นวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้มีทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
4124806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
5(450)
Field Experience for Computer Sciences
วิ ชาบั งคั บก่ อน: 4124805 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พส าหรั บวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์การให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ใน
องค์การหรือหน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้
ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ
4124802 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(90)
Preparation for Cooperative Education
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริงหลักการและ
แนวคิ ดเกี่ย วกั บสหกิ จศึ ก ษา บทบาทและหน้า ที่ใ นขณะปฎิบั ติงานสหกิจ ศึก ษา
พัฒนาทักษะวิชาชีพ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
4124807 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวตามกระบวนการสห
กิจศึกษา จัดทารายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบโครงงาน
หรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นาเสนองานและประเมินผลโดยผู้นิเทศและ
อาจารย์นิเทศ

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

คงเดิม

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการจริง
ปรั บ ค าอธิ บ า ยรายวิ ช าให้ มี
เนื้อหาที่เหมาะสม โดยให้มีการ
จัดทารายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบ
โ ค ร ง ง า น ห รื อ ร า ย ง า น ก า ร
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นาเสนอ
งานและประเมิ น ผลโดยผู้ นิเ ทศ
และอาจารย์นิเทศ
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)
รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
รายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 Calculus and Analytic Geometry 1 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ จานวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง เข้าใจฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง เข้าใจการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
รายวิชาคณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์ Mathematics for Computers 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจระบบเลขฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบเลข ตรรกศาสตร์ การใช้เหตุผล เซต เมทริกซ์ สมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังชันก์ทางคณิตศาสต์ที่มีความเกี่ยวข้อกับการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบวิธีทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ขั้นพื้นฐานในการคานวณและตัดสินใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมได้
รายวิชาหลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Principle Statistics for Computer Science 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรูห้ ลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์และการจัดข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
CLO 3 ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้
รายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Discrete Mathematics for Computer Science 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ดีสครีตสาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรูแ้ ละะออกแบบวิธกี ารแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
CLO 3 ผู้เรียนสามารถคิดในเชิงการให้เหตุผล โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ดิสครีตเป็นเครื่องมือ
รายวิชากฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล Law and Ethics in Digital Era 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย รู้บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม
CLO 3 ูเรี
ผู้ ยนเข้าใจหลักการและสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ
รายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science Project 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับขั้นตอนการพัฒนาหรือศึกษาโครงงานด้านระบบคอมพิวเตอร์โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นประธานที่ป รึกษาโครงงาน
CLO 2 ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสาหรับการศึกษาโครงงานด้วยตนเอง สามารถรวบรวม เรียบเรียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลนามาประกอบการศึกษาโครงงานตาม
คู่มือการศึกษาโครงงาน/โครงการศึกษาเอกเทศของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 3 ปี มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงงาน โดยการสร้างชิ้ นงาน นวัตกรรม ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล Visual Programming 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวน ลักษณะเฉพาะของการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ คอมโพเนนต์และคุณสมบัติ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชนิดของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม การจัดการความผิดปกติ
CLO 3 ผู้เรียนสามารถความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวิชวล
รายวิชาการประมวลภาพเชิงดิจทิ ัล Digital Image Processing 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการประมวลผลภาพ เทคนิคการประมวลผล ภาพดิจิทัล
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาทฤษฎีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการประมวลผลภาพดิจทิ ัลได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมทีส่ ามารถดาเนินการเกีย่ วกับการประมวลผลภาพดิจิทัลได้
รายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Data Analytics and Introduction to Artificial Intelligence 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทาเหมืองข้อมูล เทคนิคก่อนการประมวลผลข้อมูล พื้นฐานของการทาเหมืองข้อมูลและแนวคิดเชิงพรรณนา อัลกอริทึมการสร้างตัวแบบเพื่อการทานาย
การค้นพบความสัมพันธ์ในการทาเหมืองข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ การเรียนรู้จากตัวแบบทีห่ ลากหลาย
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การแทนองค์ความรู้ เทคนิคการค้นหา การให้เหตุผลและการอนุมาน และระบบผู้เชีย่ วชาญ รวมทั้งหัวข้อที่
น่าสนใจในปัจจุบัน ด้านปัญญาประดิษฐ์
CLO 3 ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างนวัต กรรมได้
รายวิชาอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Algorithms and Computer Programming 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การเขียนรหัสเทียม การเขียนผังงานได้อย่างถูกต้อง
CLO 2 ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงโปรแกรม มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้หลักของขั้นตอนวิธไี ด้โปรแกรม เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโจทย์ได้
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของวัตถุ
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น การปกป้อง การสืบทอด การพ้องรูป การเขียนมัลติเธรด
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมตามหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุได้
รายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจาลองการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการจัดการและบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา มาตรวัด วิธีการทดสอบ
วิธีการวางแผนและการ ประเมินค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเครื่องมือมาช่วยในกระบวนการต่าง ๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการและระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สามาถประเมินซอฟต์แวร์ และบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ไ ด้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือมาช่วยในกระบวนการต่าง ๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดทาเอกสารการดาเนินหารซอฟต์แวร์ได้
รายวิชาการทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ Software Quality Assurance and Testing 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถวเูคราะห์การทางานของโปรแกรม การออกแบบกรณีทดสอบต่างๆ ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้ครื่องมือช่วยในการทดสอบการทางานของโปรแกรม
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้
รายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของแนวคิด วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลลอจิก การออร์แกนไนเซชัน ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎี คุณลักษณะ หน้าที่ของรูปแบบชุดคาสั่งไมโครโปรเซสเซอร์ และฝึ กปฏิบตั ิการทดลองวงจรดิจิทัล
พื้นฐานได้
CLO 3 ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่อง อุปกรณ์ดิจิทัล ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเขียนโปรแกรมควมคุมอุปกรณ์ได้
รายวิชาโครงสร้างข้อมูล Data Structure 3(2-2-5)
CLO 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสาคัญของโครงสร้างข้อมูล
CLO 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการของโครงสร้างข้อมูลแต่ละประเภทและการเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลให้เหมาะสมกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
CLO 3 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลกับระบบงานได้
รายวิชาหลักการภาษาโปรแกรม Principles of Programming Language 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรมได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ภาษาโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการแปลภาษาโปรแกรม ชนิดของตัวแปร การตรวจสอบชนิดและขอบเขตของตัว
แปรได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการภาษาโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ได้
รายวิชาระบบปฏิบตั ิการ Operating System 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัตกิ ารองค์ประกอบของระบบปฏิบัตกิ ารได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ข้อแตกแต่างระหว่างด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้
รายวิชาหัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Selected Topics in Computer Science 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจ
รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application Development 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรมประยุกต์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสาหรับ
โปรแกรมประยุกต์
CLO 3 ผู้เรียนสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และจาลองการทางานเพื่อทดสอบและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
รายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction 3(2-2-5)
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CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบอินเตอร์เฟส ที่เกีย่ วข้องกับศักยภาพของทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ระบบการให้ความช่วยเหลือเมื่อ
มีปัญหา รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ และหลักการออกแบบที่มองเห็นได้ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยที่มีต่อมนุษย์ และวางแผนในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถออกแบบ แบบจาลองการอินเตอร์เฟสสาหรับผู้ใช้ และเครื่องมือที่นามาพัฒนาได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาปฏิบัติ และใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลกระทบ ปรากฏออกมาในเชิงบวกได้
รายวิชานวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ Computer Innovation and Multimedia 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการสาคัญของนวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานนวัตกรรมและสือ่ ประสมด้านคอมพิวเตอร์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม หรือสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ได้
รายวิชาเทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต Wireless Technologies and Internet of Things 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจกี่ยวกับหลักการทางานของระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งตั้งแต่สถาปัตยกรรมโปรโตคอล การจัดเก็บข้อมูล มาตรฐานและระบบรักษาความปลอดภัย
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งาน ESP8266 ในการสร้างอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมทั้งสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวให้ทางาน
ตามที่ต้องการ
CLO 3 ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบ Iot เพื่อประยุกต์ใช้งาน Free IoT Server เช่น Netpie IoTTweet Antu หรือ Free IoT Application Platform เช่น Blynk เพื่อเชื่อมต่อกับ
ฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นประยุกต์ใช้งานในโครงงานหรือนวัตกรรมต่างๆได้ อีกทั้งผู้เรียนสามารถออกแบบ IoT Server เบื้องต้นโดยใช้ภ่าษา PHP เพื่อเชื่อมต่อกับ ESP8266 ได้
รายวิชาหัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Current Topics in Computer Science Things 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาหลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ Principles of E-Commerce and Online Marketing 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด เจตคติที่ถูกต้องในการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ เทคนิค วิธีการ และความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพ
รายวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ Web Database Development 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจภาษาสคริปต์และการเขียนโปรแกรมสาหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
CLO 3 ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมสาหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล สาหรับประยุกต์ใช้ ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
รายวิชาการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar in Computer and Information Technology 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ประเภท หลักการ และกระบวนการจัดสัมมนา
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการและฝึกการเตรียมจัดสัมมนา การวางแผน การเตรียมการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ การดาเนินการการประเมินผล การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ จัดการหา และกาหนดหัวข้อสัมมนาที่มีประโยชน์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
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รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ English for Science 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาองักฤษให้กับนักศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถรายงานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์ English for Computer 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
CLO 3 ผู้เรียนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
รายวิชาสหกิจศึกษา Co-operative Education 6(5-4-0)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการ และความสาคัญของสหกิจ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกสหกิจศึกษาได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงาน และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Prepare Field Experience for Computer Sciences 1(90)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความสาคัญการตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่ วยงานภายในได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงานภายในต่างๆ ได้
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Field Experience for Computer Sciences 5(450)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความสาคัญการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภายนอกได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงานภายนอกต่ างๆ ได้
PLO2 ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานเป็นทีมได้
รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ Object Oriented System Analysis and Design 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยอาศัยกระบวนการทางทฤษฎีต่างๆ ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความต้องการหรือปัญหาของระบบงานเดิมมาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นระบบงานใหม่ตามความต้องของผู้ใช้ได้
รายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของแนวคิด วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลลอจิก การออร์แกนไนเซชัน ได้
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CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎี คุณลักษณะ หน้าที่ของรูปแบบชุดคาสั่งไมโครโปรเซสเซอร์ และฝึ กปฏิบตั ิการทดลองวงจรดิจิทัล
พื้นฐานได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่อง อุปกรณ์ดิจิทัล ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเขียนโปรแกรมควมคุมอุปกรณ์ได้
รายวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ Web Database Development 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจภาษาสคริปต์และการเขียนโปรแกรมสาหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
CLO 3 ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมสาหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล สาหรับประยุกต์ใช้ ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
รายวิชาการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar in Computer and Information Technology 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ประเภท หลักการ และกระบวนการจัดสัมมนา
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการและฝึกการเตรียมจัดสัมมนา การวางแผน การเตรียมการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ การดาเนินการการประเมินผล การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ จัดการหา และกาหนดหัวข้อสัมมนาที่มีประโยชน์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
รายวิชาสหกิจศึกษา Co-operative Education 6(5-4-0)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการ และความสาคัญของสหกิจ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกสหกิจศึกษาได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงาน และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Prepare Field Experience for Computer Sciences 1(90)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความสาคัญการตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่ วยงานภายในได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงานภายในต่างๆ ได้
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Field Experience for Computer Sciences 5(450)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความสาคัญการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภายนอกได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงานภายนอกต่ างๆ ได้
PLO3 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้
รายวิชาระบบฐานข้อมูล Database Systems 3(2-2-5)
CLO 1 ูผูเรี
้ ยนมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
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CLO 3 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structure Query Language: SQL) จัดการข้อมูลผ่านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
รายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science Project 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับขั้นตอนการพัฒนาหรือศึกษาโครงงานด้านระบบคอมพิวเตอร์โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นประธานที่ ปรึกษาโครงงาน
CLO 2 ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสาหรับการศึกษาโครงงานด้วยตนเอง สามารถรวบรวม เรียบเรียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลนามาประกอบการศึกษาโครงงานตาม
คู่มือการศึกษาโครงงาน/โครงการศึกษาเอกเทศของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 3 ปี มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงงาน โดยการสร้างชิ้ นงาน นวัตกรรม ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล Visual Programming 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวน ลักษณะเฉพาะของการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ คอมโพเนนต์และคุณสมบัติ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชนิดของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม การจัดการความผิดปกติ
CLO 3 ผู้เรียนสามารถความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวิชวล
รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ Object Oriented System Analysis and Design 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยอาศัยกระบวนการทางทฤษฎีต่างๆ ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความต้องการหรือปัญหาของระบบงานเดิมมาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นระบบงานใหม่ตามความต้องของผู้ใช้ได้
รายวิชาระบบปฏิบตั ิการ Operating System 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัตกิ ารองค์ประกอบของระบบปฏิบัตกิ ารได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ข้อแตกแต่างระหว่างด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้
รายวิชาหัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Selected Topics in Computer Science 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจ
รายวิชาระบบการจัดการและการบริหารฐานข้อมูล Database Management System and Database Administrator 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กลุ่มค้าสั่งในภาษา Structure Query Language ( SQL ) หรือภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างชั้นสูง ของเอสคิวแอล การควบคุมการท้างานในภาวะ
พร้อมกัน การกู้คืนข้อมูล การประมวลผลรายการทริกเกอร์และสโตร์โพรซีเยอร์ ความมั่นคงของฐานข้อมูล ปริทัศน์มุมมอง การเก็บส ารองข้อมูล
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และบริหารฐานข้อมูลฐานข้อมูลเชิงวัตถุและ ฐานข้อมูลแบบกระจาย
รายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบอินเตอร์เฟส ที่เกีย่ วข้องกับศักยภาพของทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ระบบการให้ความช่วยเหลือเมื่อ
มีปัญหา รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ และหลักการออกแบบที่มองเห็นได้ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยที่มีต่อมนุษย์ และวางแผนในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้
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CLO 2 ผู้เรียนสามารถออกแบบ แบบจาลองการอินเตอร์เฟสสาหรับผู้ใช้ และเครื่องมือที่นามาพัฒนาได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาปฏิบัติ และใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลกระทบ ปรากฏออกมาในเชิงบวกได้
รายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย Multimedia Technology 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
CLO 2 ผู้เรียนได้สร้างสื่อมัลติมีเดียในการนาเสนอ
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
รายวิชานวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ Computer Innovation and Multimedia 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการสาคัญของนวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานนวัตกรรมและสือ่ ประสมด้านคอมพิวเตอร์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม หรือสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ได้
รายวิชาหัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Current Topics in Computer Science Things 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar in Computer and Information Technology 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ประเภท หลักการ และกระบวนการจัดสัมมนา
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการและฝึกการเตรียมจัดสัมมนา การวางแผน การเตรียมการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ การดาเนินการการประเมินผล การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ จัดการหา และกาหนดหัวข้อสัมมนาที่มีประโยชน์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์ English for Computer 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
CLO 3 ผู้เรียนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
รายวิชาสหกิจศึกษา Co-operative Education 6(5-4-0)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการ และความสาคัญของสหกิจ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกสหกิจศึกษาได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงาน และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Prepare Field Experience for Computer Sciences 1(90)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความสาคัญการตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ลั กษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภายในได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงานภายในต่างๆ ได้
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Field Experience for Computer Sciences 5(450)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความสาคัญการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภายนอกได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงานภายนอกต่างๆ ได้
PLO4 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้
รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ English for Science 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาองักฤษให้กับนักศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถรายงานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์ English for Computer 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
CLO 3 ผู้เรียนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
PLO5 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
รายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของแนวคิด วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลลอจิก การออร์แกนไนเซชัน ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎี คุณลักษณะ หน้าที่ของรูปแบบชุดคาสั่งไมโครโปรเซสเซอร์ และฝึ กปฏิบตั ิการทดลองวงจรดิจิทัล
พื้นฐานได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่อง อุปกรณ์ดิจิทัล ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเขียนโปรแกรมควมคุมอุปกรณ์ได้
PLO6 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Algorithms and Computer Programming 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การเขียนรหัสเทียม การเขียนผังงานได้อย่างถูกต้อง
CLO 2 ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงโปรแกรม มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้หลักของขั้นตอนวิธไี ด้โปรแกรม เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโจทย์ได้
รายวิชาหลักการภาษาโปรแกรม Principles of Programming Language 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรมได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ภาษาโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการแปลภาษาโปรแกรม ชนิดของตัวแปร การตรวจสอบชนิดและขอบเขตของตัว
แปรได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการภาษาโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ได้
PLO7 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ดิจทิ ัล รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านการจัดการเครือข่ายเบือ้ งต้น
รายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 Calculus and Analytic Geometry 1 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ จานวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง เข้าใจฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง เข้าใจการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ของอนุพันธ์ เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพและศึกษาต่อระดับสูง ปลูกฝังให้เป็นคนมีระเบียบมีเหตุผลแระรอบคอบ
รายวิชาคณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์ Mathematics for Computers 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจระบบเลขฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบเลข ตรรกศาสตร์ การใช้เหตุผล เซต เมทริกซ์ สมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังชันก์ทางคณิตศาสต์ที่มีความเกี่ยวข้อกับการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบวิธีทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ขั้นพื้นฐานในการคานวณและตัดสินใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมได้
รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล Network System and Data communication 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการและความสาคัญของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางในการจัดการระบบเครือข่ายได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ และฝึกปฏิบัติการการเชื่อมต่อสายสัญญาณเบื้องต้นได้
PLO8 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา ออกแบบ แก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเฉพาะทางได้
รายวิชาหลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Principle Statistics for Computer Science 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรูห้ ลักสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์และการจัดข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
CLO 3 ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้
รายวิชาระบบฐานข้อมูล Database Systems 3(2-2-5)
CLO 1 ูผูเรี
้ ยนมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
CLO 3 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structure Query Language : SQL) จัดการข้อมูลผ่านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล Visual Programming 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวน ลักษณะเฉพาะของการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ คอมโพเนนต์และคุณสมบัติ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชนิดของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม การจัดการความผิดปกติ
CLO 3 ผู้เรียนสามารถความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวิชวล
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของวัตถุ
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น การปกป้อง การสืบทอด การพ้องรูป การเขียนมัลติเธรด
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมตามหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุได้
รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ Object Oriented System Analysis and Design 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยอาศัยกระบวนการทางทฤษฎีต่างๆ ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความต้องการหรือปัญหาของระบบงานเดิมมาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นระบบงานใหม่ตามความต้องของผู้ใช้ได้
รายวิชาโครงสร้างข้อมูล Data Structure 3(2-2-5)
CLO 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสาคัญของโครงสร้างข้อมูล
CLO 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการของโครงสร้างข้อมูลแต่ละประเภทและการเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลให้เหมาะสมกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
CLO 3 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลกับระบบงานได้
รายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของแนวคิด วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลลอจิก การออร์แกนไนเซชัน ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎี คุณลักษณะ หน้าที่ของรูปแบบชุดคาสั่งไมโครโปรเซสเซอร์ และฝึ กปฏิบตั ิการทดลองวงจรดิจิทัล
พื้นฐานได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่อง อุปกรณ์ดิจิทัล ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเขียนโปรแกรมควมคุมอุปกรณ์ได้
รายวิชาระบบการจัดการและการบริหารฐานข้อมูล Database Management System and Database Administrator 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กลุ่มค้าสั่งในภาษา Structure Query Language ( SQL ) หรือภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างชั้นสูง ของเอสคิวแอล การควบคุมการท้างานในภาวะ
พร้อมกัน การกู้คืนข้อมูล การประมวลผลรายการทริกเกอร์และสโตร์โพรซีเยอร์ ความมั่นคงของฐานข้อมูล ปริทัศน์มุมมอง การเก็บส ารองข้อมูล
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และบริหารฐานข้อมูลฐานข้อมูลเชิงวัตถุและ ฐานข้อมูลแบบกระจาย
PLO9 ผู้เรียนสามาถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางคอมพิวเตอ์ตามหลักจริยธรรมและกฏหมายด้านสังคมไซเบอร์
รายวิชากฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล Law and Ethics in Digital Era 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย รู้บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม
CLO 3 ูเรี
ผู้ ยนเข้าใจหลักการและสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ
PLO10 ผู้เรียนสามารประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Discrete Mathematics for Computer Science 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ดีสครีตสาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรูแ้ ละะออกแบบวิธกี ารแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
CLO 3 ผู้เรียนสามารถคิดในเชิงการให้เหตุผล โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ดิสครีตเป็นเครื่องมือ
รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application Development 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรมประยุกต์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสาหรับ
โปรแกรมประยุกต์
CLO 3 ผู้เรียนสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และจาลองการทางานเพื่อทดสอบและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
PLO11 ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง พัฒนานวัตกรรม บริหารจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์ และสื่อประสมในหลากหลายรูปแบบ
รายวิชาการประมวลภาพเชิงดิจิทัล Digital Image Processing 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการประมวลผลภาพ เทคนิคการประมวลผล ภาพดิจิทัล
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาทฤษฎีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการประมวลผลภาพดิจทิ ัลได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมทีส่ ามารถดาเนินการเกีย่ วกับการประมวลผลภาพดิจิทัลได้
รายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Data Analytics and Introduction to Artificial Intelligence 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทาเหมืองข้อมูล เทคนิคก่อนการประมวลผลข้อมูล พื้นฐานของการทาเหมืองข้อมูลและแนวคิดเชิงพรรณนา อัลกอริทึมการสร้างตัวแบบเพื่อการทานาย
การค้นพบความสัมพันธ์ในการทาเหมืองข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ การเรียนรู้จากตัวแบบทีห่ ลากหลาย
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การแทนองค์ความรู้ เทคนิคการค้นหา การให้เหตุผลและการอนุมาน และระบบผู้เชีย่ วชาญ รวมทั้งหัวข้อที่
น่าสนใจในปัจจุบัน ด้านปัญญาประดิษฐ์
CLO 3 ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างนวัต กรรมได้
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย Network Development and Design 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการการออกแบบระบบเครือข่าย
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจัดการระบบได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม หรือการติดตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายได้
รายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจาลองการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการจัดการและบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา มาตรวัด วิธีการ
ทดสอบ วิธีการวางแผนและการ ประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเครื่องมือมาช่วยในกระบวนการต่าง ๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการและระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สามาถประเมินซอฟต์แวร์ และบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือมาช่วยในกระบวนการต่าง ๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดทาเอกสารการดาเนินหารซอฟต์แวร์ได้
รายวิชาปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบอินเตอร์เฟส ที่เกีย่ วข้องกับศักยภาพของทั้งมนุษย์และคอมพิ วเตอร์ ระบบการให้ความช่วยเหลือเมื่อ
มีปัญหา รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ และหลักการออกแบบที่มองเห็นได้ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยที่มีต่อมนุษย์ และวางแผนในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้
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CLO 2 ผู้เรียนสามารถออกแบบ แบบจาลองการอินเตอร์เฟสสาหรับผู้ใช้ และเครื่องมือที่นามาพัฒนาได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาปฏิบัติ และใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลกระทบ ปรากฏออกมาในเชิงบวกได้
รายวิชาเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย Multimedia Technology 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
CLO 2 ผู้เรียนได้สร้างสื่อมัลติมีเดียในการนาเสนอ
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
รายวิชาหลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ Principles of E-Commerce and Online Marketing 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด เจตคติที่ถูกต้องในการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ เทคนิค วิธีการ และความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพ
รายวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ Web Database Development 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจภาษาสคริปต์และการเขียนโปรแกรมสาหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
CLO 3 ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมสาหรับงานประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล สาหรับประยุกต์ใช้ใ นองค์กรได้อย่างเหมาะสม
PLO12 ผู้เรียนสามารถทดสอบและประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์
รายวิชาการทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ Software Quality Assurance and Testing 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถวเูคราะห์การทางานของโปรแกรม การออกแบบกรณีทดสอบต่างๆ ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้ครื่องมือช่วยในการทดสอบการทางานของโปรแกรม
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้
PLO13 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และประยุกต์วิธีการด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพได้
รายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science Project 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับขั้นตอนการพัฒนาหรือศึกษาโครงงานด้านระบบคอมพิวเตอร์โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นประธานที่ป รึกษาโครงงาน
CLO 2 ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสาหรับการศึกษาโครงงานด้วยตนเอง สามารถรวบรวม เรียบเรียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลนามาประกอบการศึกษาโครงงานตาม
คู่มือการศึกษาโครงงาน/โครงการศึกษาเอกเทศของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 3 ปี มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงงาน โดยการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
รายวิชาหัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Selected Topics in Computer Science 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจ
รายวิชานวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ Computer Innovation and Multimedia 3(2-2-5)
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจหลักการสาคัญของนวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานนวัตกรรมและสือ่ ประสมด้านคอมพิวเตอร์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม หรือสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์ได้
รายวิชาเทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต Wireless Technologies and Internet of Things 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจกี่ยวกับหลักการทางานของระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งตั้งแต่สถาปัตยกรรมโปรโตคอล การจัดเก็บข้อมูล มาตรฐานและระบบรักษาความปลอดภัย
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งาน ESP8266 ในการสร้างอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมทั้งสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวให้ทางาน
ตามที่ต้องการ
CLO 3 ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบ Iot เพื่อประยุกต์ใช้งาน Free IoT Server เช่น Netpie IoTTweet Antu หรือ Free IoT Application Platform เช่น Blynk เพื่อเชื่อมต่อกับ
ฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นประยุกต์ใช้งานในโครงงานหรือนวัตกรรมต่างๆได้ อีกทั้งผู้เรียนสามารถออกแบบ IoT Server เบื้องต้นโดยใช้ภ่าษา PHP เพื่อเชื่อมต่อกับ ESP8266 ได้
รายวิชาหัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Current Topics in Computer Science Things 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นา่ สนใจเกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาการเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science Pre-Project 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียรเข้าใจถึงหลักการการประยุกต์ใช้ทฤษฏีที่เรียนมากับปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษาประเภทต่างๆ
CLO 2 เข้าใจถึงหลักการการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และหลักการขั้นต้นในการดาเนินการวิจยั
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และออกแบบโครงร่างโครงงานได้
รายวิชาการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar in Computer and Information Technology 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ประเภท หลักการ และกระบวนการจัดสัมมนา
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการและฝึกการเตรียมจัดสัมมนา การวางแผน การเตรียมการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ การดาเนินการการประเมินผล การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ จัดการหา และกาหนดหัวข้อสัมมนาที่มีประโยชน์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
PLO14 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพได้
รายวิชาการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา Preparation for Cooperative Education 1(90)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการ และความสาคัญของการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทบาท และหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานการสหกิจศึกษา
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับคุณลักษณะที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิชาชีพ
รายวิชาสหกิจศึกษา Cooperative Education 6(540)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการ และความสาคัญของสหกิจศึกษา
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกสหกิจศึกษาได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงาน และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Prepare Field Experience for Computer Sciences 1(90)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความสาคัญการตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ลั กษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภายในได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงานภายในต่างๆ ได้
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Field Experience for Computer Sciences 5(450)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความสาคัญการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ทักษะเจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภายนอกได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหางานในหน่วยงานภายนอกต่างๆ ได้
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง
กับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึง
ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึ กษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
๔.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้ งขึ้ นตามกฎกระทรวงจัดตั้ งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่ง ในสานักส่งเสริมวิชาการฯที่ รับผิดชอบด้า น
ทะเบียนและการประมวลผล
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“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานในการบริหาร
จัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุค คลที่ ม หาวิทยาลัยแต่ ง ตั้ ง ให้ทาหน้า ที่ เ ป็นที่ ป รึก ษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดการศึกษา
ภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“บุคลากรประจาการ” หมายความว่า บุคคลที่กาลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือเอกชน
โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจ
จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาที่ ถั ด จากภาคการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตร” หมายความว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สูต รอุ ดมศึ ก ษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษา
ภาคพิเศษ ดังนี้
การจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๘ การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
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๘.๑ กาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวน
ชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
๘.๒ การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึก ษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๙ การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีก ารลงทะเบียนรายวิชาในแต่ ละภาคการศึ กษา โดยให้คณะ
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา ให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๙.๑ การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
๙.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็น
ผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก ระทบกระเทื อนต่อ มาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
(๒) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึ กษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียน
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(๓) ไม่อ นุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้ กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่ก าลัง ออกฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ หรื อ สหกิ จศึ ก ษา ยกเว้ นการลงทะเบียนภาคการศึ ก ษาสุด ท้า ยให้
ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้
๙.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและความ
จาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี
(๒) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งขออนุ ญ าตจากอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ ที่รั บ มอบหมายจากอธิ ก ารบดี เพื่ อ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียนในภาคการศึกษา
สุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
๙.๒ นักศึ ก ษาที่ ต้อ งการเพิ่ มรายวิชาเรียนและได้ รับอนุญ าตจากอธิก ารบดี แล้ว ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือข้อ ๙.๑.๒
แล้วแต่กรณี
๙.๓ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัย
๙.๔ รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
๙.๕ ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและต้อง
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เสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่า
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๙.๖ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึ กษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
๙.๗ ในกรณี มี โ ครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ระหว่ า งสถาบั นการศึ ก ษาหรื อ มี ข้ อ ตกลงเฉพาะราย
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่น แทนการลงทะเบียน
ในมหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
๙.๘ การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ดาเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิช าชี พ ชั้ นสูง หรื อ ประกาศนียบัตรอื่ น ๆ ที่ เที ยบเท่ า และต้ อ งมี คุ ณ สมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรั บผู้สาเร็จการศึก ษาจากต่ างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่
กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิช า และการเที ยบโอนความรู้แ ละประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาได้
ข้อ ๑๔ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชาที่
ตนสอน
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทารายละเอียด
ของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ข้อ ๑๖ ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผล
การดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ ๑๗ ให้ม หาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึก ษาละ 1 ครั้ งเพื่ อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
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การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ ๑๘ การลา
๑๘.๑ การลาป่วย
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษา
ป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วนาไปขออนุญาตต่อ
อาจารย์ผู้สอน
๑๘.๒ การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน
๑๘.๓ การลาพักการศึกษา
๑๘.๓.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(๒) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(๕) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ ๓๕ เห็นสมควร
๑๘.๓.๒ นักศึกษาที่ ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๘.๓.๓ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
๑๘.๔ การลาออก
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผ่านการเห็นชอบของผู้ปกครอง
อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๙ การย้ายสาขาวิชา
๑๙.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับการเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไป
สังกัด แล้วให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ เสียชีวิต
๒๐.๒ ลาออก
๒๐.๓ พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐

117
๒๐.๔ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ตามข้อ ๒๑
๒๐.๕ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๒๐.๖ มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรกาหนดไว้ หรือใช้เวลาใน
การศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ ๓๑.๔ ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๑.๒ และข้อ ๓๑.๓
๒๐.๗ ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ รายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
๒๐.๘ ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๐.๙ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๐.๔ ข้อ ๒๐.๕ ข้อ ๒๐.๖ ข้อ ๒๐.๗และข้อ ๒๐.๘ ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
๒๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๑.๑ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษา
๒๑.๑.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่
๑๐ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่
๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี
๒๑.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๒.๑ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๓ นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา
๒๑.๒.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒
ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
๒๑.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๓ กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ได้
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การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษาอย่าง
สม่าเสมอด้วยวิธีก ารต่ า ง ๆ เช่ น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสัง เกตพฤติ ก รรม เพื่ อ ทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้น
แต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผล
เป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่น
ใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบั นทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
๒๓.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒๓.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่ าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๓.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น
๒๓.๔ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ ๒๓.๒ และข้อ ๒๓.๓ จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคา
ร้องขอสอบภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ส อบ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบให้ เ สร็ จ สิ้ น ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ
หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๒๖.๓ วรรคสอง
ข้อ ๒๕ ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
๒๕.๑ ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
B
ดี (Good)
๓.๐๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕๐
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕๐
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
E
ตก (Fail)
๐.๐๐
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กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ประเมินผลโดยใช้
วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดย
วิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย ๕ ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษา
เอกเทศทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี พ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษา
อิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น ๑(๐-๖๐-๐)) เป็น
ต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้สาหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดการเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
๒๕.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม เติมตามข้อกาหนดเฉพาะ
โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
๒๕.๓ การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้
ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการ
เรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒๕.๓.๑ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพต่าง ๆ ตามลาดับก่ อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิช าฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ หรือ สหกิ จศึก ษา หรือ การ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
๒๕.๓.๒ ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ ๒๕.๓.๑ ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ วิช าชี พ หรื อ สหกิ จศึ ก ษา หรื อ การปฏิ บัติง านสอนในสถานศึ ก ษาเป็นโมฆะ โดยให้ง านทะเบียนและ
ประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
ข้อ ๒๖ ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
๒๖.๑ AU (Audit) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
๒๖.๒ W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๖.๒.๑ นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม - ถอน
รายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๖.๒.๒ นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
๒๖.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
๒๖.๓ I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๖.๓.๑ เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
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๒๖.๓.๒ เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นคาร้อง
ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
และผลการประเมินผลการศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ ๒๘ การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวมเป็น
ตัวหารเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และ
เปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้
๒๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๒๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
๒๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๐ ผูท้ ี่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว
ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๖๐ แต่
ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ไม่ น้อ ยกว่า ๓.๖๐ ให้ ได้ รับเกี ยรติ นิยมอั นดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ ค่า ระดั บผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้ง จาก
สถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
๓๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๓๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
ติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
๓๐.๔ นัก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ ในกรณี ที่ เรี ย นหลัก สู ตร ๔ ปี มี สภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๔ ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
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หมวด ๕
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
๓๑.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๓๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียน
เพิ่มเติม
๓๑.๓ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
๓๑.๔.๑ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๖ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
๓๑.๔.๒ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๙ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๒
ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
กรณี มี ก ารโอนผลการเรี ย นหรื อ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะอื่น ๆ
ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้ อก าหนดในการสาเร็ จการศึก ษาของนักศึ กษาได้ โดยให้ทาเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๓ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและ
ด าเนิ น การรั บ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาได้ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การเก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้ อ ๓๔ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอน ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอน โดยอาจจ่ า ย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ
ประกอบด้วย
๓๕.๑ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน
๓๕.๒ คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
๓๕.๓ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
๓๕.๔ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ
๓๕.๕ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการ
๓๕.๖ รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓๕.๗ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
งานทะเบียน
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อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่ วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้ แต่
ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน ๑๓ คน
ให้คณะกรรมการวิชาการทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ และทาหน้า ที่อื่ น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย สภาวิช าการหรื อ อธิก ารบดี
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๖ การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของการสอบ
ปลายภาค
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้
กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา และ
ให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” หมายความว่ า สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การเรีย น การสอนในระดั บ หลั ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และ
ให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยน าหน่ ว ยกิ ต และผลการศึก ษาในรายวิ ช า ใดๆ ตามหลั กสู ตรระดั บเดี ยวกันของ
มหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มี
เนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการ
เรียน
ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผลการ
เรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วัน
สุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

124
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทา
การสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้น
สภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(๒) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาตามโครงการอื่ นที่ใช้หลักสูต ร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(๔)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(๔) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๔ ของระเบียบ
นี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ ๘ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(๒) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๓) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปจานวน ๑๖ หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ เทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔ และ
ข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๕) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่าที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๖) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา
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(๗) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร
ย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับหน่วยกิตหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ ๙ นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์
ดังนี้
(๑) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๒) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ
ผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับ
ผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา
ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๔ ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
--------------------------------

เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
๒. อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงณ์ ฉวีพัฒน์
๔. นายธีระวัตร แย้มโกเมนทร์
๕. นายศราวุธ หวันแสง
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุรินทร์ เพชรไทย
๗. อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Signature Code : F๖MCiKX๗tG๘gMXHllkat
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
--------------------------------

เพื่อให้การปรับปรุง ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
๓. นายอิสระพงษ์ อิ่มอ่า
๔. อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
๕. นางสาวยุพา คงพันธ์
๖. นางสาวแสงระวี แก้วดวงเด่น
๗. อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์
๘. อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Signature Code : F+๘Phdedb๖MLHRv๑RXJt
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา

ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) (คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
2557
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2544
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2537

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ และมัณฑนา จริยรัตนไพศาล. (2561). การพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการ
ทาอาหารสุ ข ภาพ. วารสารบั ณฑิ ต ศึก ษา มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 13(1), 75-91. มกราคม-มิถุนายน 2561.
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ และโชคชัย ถมทอง. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดการสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 5(1), 6372. มกราคม-มิถุนายน 2561.
ภาระงานสอน
4121005
4121006
4122201
4123710
4123712
4123801
4124901

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์
การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา

นายยุติธรรม ปรมะ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2548
2532

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
ยุติธรรม ปรมะ และชาตรี ศรีม่วงวงศ์. (2561). การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะ
โดยใช้ไ มโครคอนโทรลเลอร์ สาหรั บนักเรี ยนโครงการ สสวท. โรงเรียนวัช รวิทยา.
รายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิช าการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 488 - 496.
ภาระงานสอน
4121001
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
4121101
หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
4121102
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4122602
โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
4123101
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา

นายกีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2548

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
ประพัชร์ ถูกมี, กีรศักดิ์ พะยะ และสุรินทร์ เพชรไทย. (2561). การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคานวณและจัดการข้อมูล. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สทวท.), 5 (1), 43-51. มกราคม –มิถุนายน 2561.
ภาระงานสอน
4121006
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
4122501
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
4122601
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
4122609
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
4123501
ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยภาคกลาง

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2549
2542

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
ประพัชร์ ถูกมี กีรศักดิ์ พะยะ และสุรินทร์ เพชรไทย. (2561). การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคานวณและจัดการข้อมูล. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สทวท.), 5 (1), 43-51. มกราคม-มิถุนายน 2561.
ภาระงานสอน
4121005
4121006
4121404
4123403
4123701
4123803
4124905

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
หลักสถิติสาหรับคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ดิสครีตสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา

ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2564
2557
2554

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
ราเมศวร์ ด้วงรักษา อานาจ ดีฤทธิ์ ธนิรัตน์ ยอดดาเนิน และภูมินทร์ ตันอุตม์. (2564). การตรวจจับการ
สวมหน้ากากอนามัยโดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึก และโครงข่าย
ประสาทเทีย มแบบคอนโวลูชัน . รายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิช าการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 671-680.
ภูมินทร์ ตันอุตม์ และณัฐกร ขาสุวรรณ. (2562). การพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรืองโดยใช้
วิธีการประมวลผลภาพ. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์, 11(13), 80 – 91. มกราคม-มิถุนายน 2562.
ภูมินทร์ ตันอุตม์ ภัทรพงศ์ คูณเมือง ธนากร วงษ์ศา และธนสิทธิ นิตยะประภา. (2562). การพัฒนาตู้
อนุบาลกล้วยไข่กาแพงเพชร โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง. วารสารวิชาการ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ , 11(14), 25 – 39.
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562.
บั ญ ชา ตานาคา จั ก รพรรดิ วิ นิ จ สร ธนสิ ท ธิ นิ ต ยะประภา และภู มิ น ทร์ ตั น อุ ต ม์ . (2561). การ
เปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา กิจการ
อลังการเฟอร์นิเจอร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่
22 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 53-59.
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ภาระงานสอน
4121403
4121501
4122203
4123302
4123603
4123709
4123711
4123713
4124601

คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ดิจิทัลเบื้องต้น
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
3(2-2-5)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
การประมวลภาพเชิงดิจิทัล
3(2-2-5)
เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
การทาเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)

