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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Computer Technology)
ชื่อย่อ B.Sc. (Computer Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5 /2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8.2 ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในองค์กร
8.3 นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
8.4 นักพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
8.5 ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์

9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นายนรุตม์ บุตรพลอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวกนกวรรณ เขียววัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายเศวต สมนักพงษ์

อาจารย์

4

นายจตุรงค์ ธงชัย

อาจารย์

5

นายธนิรตั น์ ยอดดาเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
อส.บ. (โทรคมนาคม)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2545
2542
2547
2544
2554
2552
2558
2554
2552
2548
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ สมองกลฝังตัว และอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น โดยการวางแผนหลักสูตรนั้น สอดคล้องกับแผนสมรรถนะบุคลากรใน
อนาคตสาหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567) ซึ่งกาหนดโดยสานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยเน้นในส่วนของอุตสาหกรรมดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นหลัก ซึ่งต้องอาศัยความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การมีทักษะดังกล่าวจะสามารถทางานและสร้างผลงานได้อย่างมีมูลค่าสูง ส่งผลต่อการมีรายได้และคุณภาพ
ชีวิตสูงขึ้น และยังสร้างรายได้แก่ประเทศชาติสูงขึ้นด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม จึงเกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการดาเนินชีวิต อีกทั้งประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ทาให้ประชากรในวั ยพึ่งพิงมีจานวนมากกว่า
ประชากรในวัยแรงงานซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะที่การช่วยผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดย
อาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ในการนี้ความแพร่หลายในการใช้งานโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มปริมาณมาก
ขึ้นอย่างก้าวกระโดด แม้ว่าในพื้นที่เขตเมื องจะมีอัตราการใช้งานสูงและมีการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า
พื้นที่ชนบท ส่งผลให้ประเทศไทยยังอยู่ ในสภาวะความเหลื่อมล้าทางดิจิ ทัล การวางแผนหลักสูตรโดยเน้น ใน
ส่วนของอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จะส่งผลให้บัณฑิตสามารถคิดค้นและ
สร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้ นการเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็น ต่อ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบอาชี พ ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ โ ดยเน้ น สมรรถนะที่ ต อบโจทย์ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีความรู้ที่ทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการปฏิบัติงานใน
องค์ก ร นอกเหนื อจากนั้ น หลั ก สู ต รได้ ต ระหนัก ถึง ประเด็น ความรับ ผิ ดชอบต่อ สั ง คม มี จิต สาธารณะ ซึ่ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร จะ
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก ปฏิบัติงานจริง เรียนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุม
พลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสานึก ในการ
รับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งมีพันธกิจ 4 ข้อดังต่อไปนี้
พันธกิจ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
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พันธกิจ 2 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจ 3 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์
และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
พันธกิจ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรร
มาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
ความสอดคล้องของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คือเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้น นาทักษะที่เกิดไปบูรณาการเพื่อสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึง่ สอดคล้อง
กับพันธกิจที่ 1 และพันธกิจที่ 3 ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังฝึกฝนนักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา
จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้ : ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ : ไม่มี
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 มีแนวคิดในการออกแบบ
หลักสูตร โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
14.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับ
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งครอบคลุม 5 ด้านคือด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 แผนสมรรถนะบุคลากรในอนาคตสาหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567)
ซึ่งกาหนดโดยสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.)
 แผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลและความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
 ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
14.2 การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยมีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลังเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม
มีการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ชัดเจนดังต่อไปนี้
 PLO1 แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 PLO2 เขียนโปรแกรม
 PLO3 ออกแบบซอฟต์แวร์
 PLO4 ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 PLO5 พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์
 PLO6 พัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
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 PLO7 สืบค้น เรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 PLO8 แก้ปัญหาท้องถิน่ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ซึง่ PLO แต่ละข้อนั้นได้มาจากการสารวจและรวบรวมความต้องการจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางหลักสูตรได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพิ่มพูน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมในการทางานจริง
2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ “บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อรองรับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน”
4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร “คิดเชิงวิเคราะห์/เชิงระบบ สามารถสื่อสาร ทางาน
เป็นทีม ประสานงาน มีทักษะปฏิบัติการ บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถปรับตัวและเรียนรู้
ตลอดชีวิต”
14.4 การประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรจะประเมินความสัมฤทธิ์ผลตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)
ทั้ง 8 ข้อ ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
14.5 หลักสูตรจะมีการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับอาเซียน (AUNQA) และจะทบทวนผลการดาเนิ นงานของหลักสู ตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึง ความพร้อมที่จะ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวตามสถานการณ์ และแสวงหา
ความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ แก้ ปั ญ หาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละปั ญ หาท้ อ งถิ่ น โดยพึ่ ง พา
ความก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง และการพัฒนาซอฟต์แวร์
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะ
บัณฑิตที่สอดคล้องกับข้อมูลสมรรถนะบุคลากรในอนาคตสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ถูกรวบรวมโดย
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งหลักสูตรมุ่งเน้น 2 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างสมรรถนะของบัณฑิตให้มีทักษะการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มี
ทักษะการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูล สื่อสารกับอุปกรณ์และผู้ใช้
อื่นด้วยเทคโนโลยีเครื่องรับ รู้ (Sensors) และวงจรรวม (Integrated Circuits) ที่มีขนาดเล็กลง และมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต Cloud Computing มาใช้ประโยชน์
รวมถึงการติดตั้งระบบสมองกลฝังตัวหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างอิสระผ่านเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และการนาข้อมูล
ที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์สร้างเป็นสารสนเทศสาหรับการตัดสินใจต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการ
สอนในหลักสูตร จะมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ปฏิบัติงานจริง เรียนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะด้ านเทคโนโลยี ค อมพิว เตอร์ ทั้ ง ด้า นระบบควบคุ ม
อัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนาซอฟต์แวร์
2) มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และสามารถ ปรับตัวตามสถานการณ์
และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่น
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คิดเชิงวิเคราะห์/เชิงระบบ สามารถสื่อสาร ทางานเป็นทีม ประสานงาน มีทักษะปฏิบัติการ บูรณา
การความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิต
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
- อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ระบุปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- ใช้ข้อกาหนดและไวยากรณ์พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- เขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหา
ชั้นปีที่ 2
- อธิบายกระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์และออกแบบระบบควบคุม
อัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
- ออกแบบซอฟต์แวร์และออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง
- เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการออกแบบซอฟต์แวร์ ระบบควบคุม
อัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ชั้นปีที่ 3
- ดาเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์
- ดาเนินการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
- วิเคราะห์ ตรวจสอบ ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ประยุกต์
- วิเคราะห์ ตรวจสอบ ระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ชั้นปีที่ 4
- ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น
- ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับแก้ปัญหาได้
- สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น
1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังโดยระบุระดับกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของ
นักศึกษา ดังนี้
PLO
ชั้นปี
1 2 3 4
PLO1. แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
F U - PLO2. เขียนโปรแกรม
F U U PLO3. ออกแบบซอฟต์แวร์
F U U PLO4. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
F U U PLO5.พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์
- U A
PLO6.พัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
- U A
PLO7. สืบค้น เรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวตามสถานการณ์ และแสวงหา
U U U U
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
PLO8. แก้ปัญหาท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- U A
*หมายเหตุ PLO 1-6 และ PLO8 เป็น Specific LO
PLO 7 เป็น Generic LO
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คาอธิบาย อ้างอิงการจัดกลุ่มจากหลักสูตรในระดับสากลแบบ ACM/IEEE (Computing Curricula
2020:CC2020)
Familiarity (F) คุ้นเคย ตรงกับ Bloom’s Taxonomy ในระดับ Remembering/ Understanding
รู้จาและเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการของรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Usage (U) ใช้งาน ตรงกับ Bloom’s Taxonomy ในระดับ Applying/ Analyzing ประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์กับงานกรณีศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นปัญหา เพื่อนาไปสู่การประเมินวิธีการใน
การแก้ปัญหาจริง
Assessment (A) ประเมิน ตรงกับ Bloom’s Taxonomy ในระดับ Evaluating/ Creating กลั่นกรอง
ข้อมูล ประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้ และสร้างสรรค์
นวัตกรรม ประดิษฐ์เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ใหม่ ที่ช่วยในการเรียนรู้และแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่น
2.แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรับปรุงสาระรายวิชาใน
1. ทบทวนสาระรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
หลักสูตรทุกปีการศึกษาโดย
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และให้
พิจารณาจากหลักสูตรสากล
มีมาตรฐานตามเกณฑ์การ
ACM/IEEE และความ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ต้องการของตลาดแรงงาน
ระดับอาเซียน (AUN-QA)
2. ติดตามประเมินหลักสูตรเป็น
ประจาทุกปี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. การทบทวนสาระรายวิชา
ตัวบ่งชี้
ร้อยละของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ได้รับการทบทวนสาระรายวิชาเป็นไปตาม
หลั ก สู ต รสากล ACM/IEEE และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
หลักฐาน
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อทบทวนสาระรายวิชาใน
หลักสูตร
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับ
อาเซียน (AUN-QA)
หลักฐาน
รายงานผลการประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรระดับอาเซียน
(AUN-QA)

พัฒนานักศึกษาให้บรรลุผลการ 1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ 1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
นักศึกษาหรือจัดการเรียนการ ตัวบ่งชี้
สอนที่เน้นการศึกษาค้นคว้า
ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะเป็นไปตาม
ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ได้ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ด้วยตนเอง
หลักฐาน
รายงานสรุปการจัดกิจกรรม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

พัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กลยุทธ์
2. เชิญผู้มีประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในรายวิชา
ต่าง ๆ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลงาน
วิชาการ
4. มีกิจกรรมบริการวิชาการที่จะ
ช่วยให้นักศึกษา สามารถ
ติดตาม ข่าวสาร ทันสมัยได้
จากการเรียนรู้ด้วย ตนเอง

1. ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงาน
วิชาการ
2. ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงาน
บริการวิชาการ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ผ่านการ
ฝึกอบรมตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2. เชิญผู้มีประสบการณ์
ตัวบ่งชี้
ร้อยละของรายวิชาที่เชิญผู้มี
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเข้ามา
ถ่ายทอดประสบการณ์
หลักฐาน
กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญปรากฏในมคอ.3
ผลที่ได้จากกิจกรรมการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผู้เชีย่ วชาญปรากฏใน
มคอ.5
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้
ร้อยละของนั กศึกษาชั้ นปี ที่ 4 ที่มี ผลงาน
วิ ช าการหรื อ ใบรั บ รอง (Certificate) ต่ อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
หลักฐาน
หลักฐานการเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
วิชาการ หรือใบรับรอง(Certificate)
4. มีกิจกรรมบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้
ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกิจ กรรมบริการวิ ชาการ
ต่อจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
หลักฐาน
สรุ ป รายงานการจั ด กิ จ กรรมบริ ก าร
วิชาการ
1. ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีผลงานวิชาการต่อคน/ปีการศึกษา
หลักฐาน
ผลงานวิชาการทัง้ ในรูปแบบบทความ
วิชาการ บทความวิจัย หรือทุนวิจัย
2.ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานบริการ
วิชาการ
ตัวบ่งชี้
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ มี ผล งา นบ ริ ก าร วิ ช าก าร ต่ อ คน / ปี
การศึกษา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

กลยุทธ์

1. ประเมิน/ทบทวนสิง่ สนับสนุน
การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความ
จาเป็นและมีจานวนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
สรุปรายงานการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
3. ส่ง เสริมให้อาจารย์ผ่า นการฝึ กอบรม
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
1.ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่เข้า อบรมหลักสู ตรทางวิชาการ วิชาชี พ
หรือ ผ่านการทดสอบจากองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง
2. จานวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่นา
ความรู้จ ากการฝึ กอบรมมาปรั บ ปรุ ง การ
จัดการเรียนการสอน
หลักฐาน
1. ใบผ่านการอบรมหลักสูตรทาง
วิชาการ วิชาชีพ หรือ ใบผ่านการทดสอบ
จากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2. มคอ.3 หรือเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาที่มีการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนจากองค์ความรู้ทไี่ ด้จากการ
ฝึกอบรม
1. ประเมิน/ทบทวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้
ความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์
ผู้ ส อ น ต่ อ สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
ครอบคลุมประเด็นความจาเป็นและจานวน
ที่เพียงพอต่อความต้องการ
หลักฐาน
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นั กศึ กษา อาจารย์ ผู้ ส อนต่ อสิ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนรู้
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จานวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 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) เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
2) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2562 (ภาคผนวก ค)
3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2) ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ
3) ปัญหานักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ไม่เท่ากัน
หมายเหตุ จากผลการดาเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2560) พบว่า นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างน้อย จะส่งผลต่อการเรียนในหลักสูตร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
1) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
2) จัดกิจกรรมเสริมความรู้และปรับทัศนคติด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐาน
ที่ดีสาหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
3) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม
4) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่สอดส่อง ดูแล พร้อมให้คาแนะนา แก่นักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี

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

2565
30
30
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

2569
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนนักศึกษาและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ไม่นาค่าสิ่งก่อสร้างมาคานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
หมายเหตุ

2565
24,000
240,000
90,000
354,000

2566
48,000
480,000
180,000
708,000

ปีงบประมาณ
2567
2568
72,000
96,000
720,000
960,000
270,000
360,000
1,062,000 1,416,000

2569
96,000
960,000
360,000
1,416,000

1. ค่าบารุงการศึกษา 800 บาท/คน/ปีการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 8,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท/คน/ปีการศึกษา

2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ ในหลักสูตร
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสูตร
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
รวม
จานวนนักศึกษา
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ปี

2565

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

1,900,000

1,976,000

2,055,040

2,137,242

2,222,731

240,000

249,600

259,584

269,967

280,766

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

30,000
30,000
600,000
30
20,000

60,000
30,000
639,600
60
10,660

90,000
30,000
679,584
90
7,551

120,000
30,000
719,967
120
6,000

120,000
30,000
730,766
120
6,090

หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน คิดอัตราการเพิ่มขึ้น 4% ต่อคน/ปี
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ (20000 บาท/คน/เดือน)
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2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร
จานวนนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และประมาณการจานวนนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

2560
36
36
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
2561
2562
2563
25
20
29
27
25
14
25
23
19
52
70
85
19

2564
32
23
12
23
90
23

2565
30
32
23
12
84
12

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
2566
2567
2568
30
30
30
30
30
30
32
30
30
12
32
30
104
122
120
12
30
30

2569
30
30
30
30
120
30

รายรับจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และประมาณการรายรับจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
2560
612,000
108,000

ปีงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน 17,000/ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
2561
2562
2563
884,000 1,190,000 1,445,000
156,000
210,000
255,000

2564
1,530,000
270,000

720,000

1,040,000

1,800,000

รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(3,000 บาท/ คน/ปี)
อื่นๆ ระบุ
รวมรายรับ

1,400,000

1,700,000

2565
1,428,000
252,000

ปีงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน 17,000/ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
2566
2567
2568
1,768,000 2,074,000 2,040,000
312,000
366,000
360,000

2569
2,040,000
360,000

1,680,000

2,080,000

2,400,000

2,440,000

2,400,000
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รายจ่ายจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และประมาณการรายจ่ายจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

2560

ปีงบประมาณ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
2561
2562
2563

2564

144,000

144,000

144,000

144,000

86,400

124,800

168,000

36,000

52,000

30,000
36
13,600

30,000
52
13,600

หมวดเงินรายจ่าย
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจา หลักสูตร
อาจารย์ ผูส้ อน อาจารย์พเิ ศษ และบุคลากร
อื่นๆ ในหลักสูตร (บุคลากรสายสนับสนุน
12,000 บาท/1 คน/1 เดือน )
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุก รายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร 2,400 บาท/คน)
3. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ ส่งเสริม
นักศึกษา (1,000 บาท/ คน)
4. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
5. จานวนนักศึกษา
6. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
(ข้อ 2+ข้อ 3) ตลอดหลักสูตร
7. ค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อปีการศึกษา
8. รวม (ข้อ1+4+7)

489,600
663,600

2565

ปีงบประมาณ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
2566
2567
2568

2569

144,000

144,000

144,000

144,000

144,000

144,000

204,000

216,000

201,600

249,600

292,800

288,000

288,000

70,000

85,000

90,000

84,000

104,000

122,000

120,000

120,000

30,000
70
13,600

30,000
85
13,600

30,000
90
13,600

30,000
84
13,600

30,000
104
13,600

30,000
122
13,600

30,000
120
13,600

30,000
120
13,600

707,200
952,000 1,156,000 1,224,000 1,142,400 1,414,400 1,659,200 1,632,000 1,632,000
881,200 1,126,000 1,330,000 1,398,000 1,316,400 1,588,400 1,833,200 1,806,000 1,806,000
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ภาพที่ 1 กราฟเปรียบเทียบรายรับรายจ่าย
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สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
12 มิถนุ ายน 2565
เมื่อวันที่ .......................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
1.2) กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4
ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.3) วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

122

หน่วยกิต

30
9
6
6
6
3
86
34
39
6
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การก าหนดรหั ส รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบด้ ว ยตั ว เลขรหั ส ทั้ ง หมด 7 ตั ว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะ
้อหา าย หรือ
ระดับเนืความยากง่

ปี ชา
หมวดวิชัช้นา/สาขาวิ

(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
572 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
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(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
*รหัสวิชาตัวที่ 5 แบ่งออกเป็น 2 หมวดได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา เฉพาะซึ่งมี
ความหมายของรหัสดังนี้
กรณีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
กรณีหมวดวิชาเฉพาะ
0
กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
1
กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2
กลุ่มวิชาควบคุมระบบอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3
กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
4
กลุ่มวิชาองค์การและการประยุกต์เทคโนโลยี
9
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวนหน่วยกิต
ที่กาหนดไว้ 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
วิชาบังคับ
3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Social Engineer for the Development of Local Communities

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
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รหัสวิชา
9001206

ชื่อวิชา
การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

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

6
3

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

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 and Environment
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5721101 ดิจิตอลเบื้องต้น
Introduction to Digital
5721102 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับคอมพิวเตอร์
Electric Circuit Analysis for Computer
5721105 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computer Technology

86
34

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
5721106
5721107
5721401
5722103
5722202
5722203
5723104
5723403
5724406

ชื่อวิชา
ระเบียบและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
Programming Method and Algorithms
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
Fundamental Computer Programming Language
พื้นฐานระบบเครือข่าย
Networking Fundamentals
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database Design and Development
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Micro Controller
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Architecture and Operating System
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented System Analysis and Design
สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Project Seminar in Computer Technology
โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Special Project in Computer Technology

2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
39
โดยเลือกเรียนกลุ่มใดก็ได้ ดังนี้
กลุ่มวิชาควบคุมระบบอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5721201 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Drawing and Designing by Computer
5722204 หุ่นยนต์
Robotics
5723205 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Embedded System and Internet of Things
5723209 ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่องานอุตสาหกรรม
Industrial Internet of Things
5723210 เกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Agri-Intelligence and Internet of Things
5724206 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Computer
5724207 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems

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)
1(1-0-2)
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)
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กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5723301 ระบบเว็บและเทคโนโลยี
Web System and Technologies
5723302 การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming and Design
5723304 การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน
Software Development in Virtual Environment
5724303 การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
5724305 การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยระบบควบคุมแก้ไข
Software Development with Version Control System
5724306 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้
User Experience and User Interface design
5724307 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
NoSQL Database
กลุ่มวิชาองค์การและการประยุกต์เทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5721402 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในระบบ
Computer Network and Security
5721409 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
Software Skills for Computer Professional
5721411 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
Computer Graphics and Multimedia
5722412 การจัดการเครื่องแม่ข่าย
Server Management
5722413 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
Principles of E-Commerce and Online Marketing
5723404 การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
Advertising and Public Relations Media
5723405 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Technology
5723407 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Design and Implementation
5723408 การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล
Development of Data Warehouse and Data Mining
5723410 การประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud Computing

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)
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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2.3 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5723001 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
English for Computertechnology
5724002 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและการนาเสนอ
English for Work and Presentation

6

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้
แผนฝึกประสบการวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
5724901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(180)
Preparation of Field Experience in Computer Technology
5724902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5(450)
Field Experience in Computer Technology
หรือ แผนสหกิจศึกษา
5724903 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(90)
Preparation of Co-operative Education
5724904 สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรี ย นมาแล้ ว และต้องไม่เป็ น รายวิช าที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่ว ยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก

กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
เทคโนโลยี
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
เทคโนโลยี
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
5721105 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5721106 ระเบียบและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
572xxxx (เอกเลือก)
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
900xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
5721102 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับคอมพิวเตอร์
5721107 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์
5721101 ดิจิตอลเบื้องต้น
รวม

รหัสวิชา
9001102
900xxxx
5722202
5721401
572xxxx
572xxxx

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ไมโครคอนโทรลเลอร์
พื้นฐานระบบเครือข่าย
(เอกเลือก)
(เอกเลือก)
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
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กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เอกบังคับ

900xxx
5722203

เอกบังคับ
เอกเลือก

5722103
572xxxx

กลุ่มวิชา
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
ทักษะภาษาและการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา
900xxxx

รหัสวิชา
5723104
572xxxx
572xxxx
572xxxx
5723001

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
(เอกเลือก)
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
(เอกเลือก)
(เอกเลือก)
(เอกเลือก)
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รวม

กลุ่มวิชา
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เลือกเสรี

รหัสวิชา
5723403
572xxxx
572xxxx
572xxxx
572xxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(เอกเลือก)
(เอกเลือก)
(เอกเลือก)
(เอกเลือก)
(เลือกเสรี)
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
15
น(ท-ป-อ)
1(1-0-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16
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กลุ่มวิชา
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
ทักษะภาษาและการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์
เลือกเสรี
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

รหัสวิชา
5724406
572xxxx
572xxxx
5724002
xxxxxxx
5724901
5724903

กลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(เอกเลือก)
(เอกเลือก)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและการนาเสนอ
(เลือกเสรี)
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
หรือ
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
*กรณีเลือกฝึกสหกิจศึกษา
รวม

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5724902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
หรือ
5724904 สหกิจศึกษา
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
2(180)
1(90)
16 หรือ 17
น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5 หรือ 6
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นางสาวกนกวรรณ เขียววัน

3

นายเศวต สมนักพงษ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

นายจตุรงค์ ธงชัย

5

นายธนิรตั น์ ยอดดาเนิน

6

นายกฤติเดช จินดาภัทร์

7

นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

8

นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา

อาจารย์

9

นายสามารถ ยืนยงพานิช

อาจารย์

อาจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
คอ.ม. (ไฟฟ้า)
อส.บ. (โทรคมนาคม)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม)
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์)
วท.บ. (ฟิสิกส์) (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

นายนรุตม์ บุตรพลอย

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

12 มิถนุ ายน 2565
เมื่อวันที่ .......................................................

1

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2545
2542
2547
2544
2554
2552
2558
2554
2552
2548
2554
2550
2550
2548
2552
2544
2554
2549
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นายนรุตม์ บุตรพลอย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นางสาวกนกวรรณ เขียววัน

3

นายเศวต สมนักพงษ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

นายจตุรงค์ ธงชัย

5

นายธนิรตั น์ ยอดดาเนิน

6

นายกฤติเดช จินดาภัทร์

7

นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

8

นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา

อาจารย์

9

นายสามารถ ยืนยงพานิช

อาจารย์

10

นางสาวพรนรินทร์ สายกลิ่น

อาจารย์

อาจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
คอ.ม. (ไฟฟ้า)
อส.บ. (โทรคมนาคม)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์)
วท.บ. (ฟิสิกส์) (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (แอนนิเมชัน)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2545
2542
2547
2544
2554
2552
2558
2554
2552
2548
2554
2550

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550
2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2554
2554
2549
2559
2555

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

11

นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

12

นางสาวนุจรินทร์ ปทุมพงษ์

อาจารย์

13

นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

14

นายยุติธรรม ปรมะ

15

นายพรหมเมศ วีระพันธ์

16

นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย

17

นางสาวจินดาพร อ่อนเกตุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

18

นายกีรศักดิ์ พะยะ

อาจารย์

19

นายภูมินทร์ ตันอุตม์

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
DIT (Information Technology)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
(คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (ฟิสิกส์) (แขนงฟิสิกส์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Edith Cowan University, Perth, Australia
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2546
2541
2557
2544
2537

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547
2541

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูลาปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548
2532
2554
2537
2549
2542
2549

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

2544
2553
2548
2557
2554
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ในชั้นปีที่ 4 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม ในองค์การหรือหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพก่อนเข้าสู่การ
ทางานจริ ง โดยนั กศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนรายวิช าเตรียมฝึ กประสบการณ์วิช าชีพด้านเทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อ เป็ นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ จริง และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสหกิจศึกษา ในภาค
การศึกษาที่ 2
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาดังนี้
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ได้รับความมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
3) วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
4.1.2 ความรู้
1) ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
4) ได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้
จริง
4.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างเป็นระบบบนหลักการและเหตุผล
2) วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
4) บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ทางานเป็นทีมได้
3) เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ได้รับทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยูในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2) แนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 เตรีย มฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ หรือเตรียมฝึ กสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ อยู่
ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
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4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสหกิจศึกษา อยู่ระหว่างภาค
การศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะต้องมีเวลาเตรียมฝึกไม่น้อยกว่า
180 ชั่ ว โมง รายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาจะต้ อ งมี เ วลาเตรี ย มฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 90 ชั่ ว โมง รายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมงและ รายวิชา
สหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์
หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อ
งานด้านธุรกิจ เพื่อการวิจัย เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการบริการสังคม หรือเพื่อความบันเทิง ซึ่ง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีที่นาไปสู่การประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น โดยสามารถมีจานวนผู้ร่วมโครงงานไม่
เกิน 3 คน ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานที่นาเสนอ กาหนดให้เป็นนวัตกรรม ชิ้นงานที่ทางานได้และเขียนเล่มสรุป
รายงานหรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวน Problem Based Learning
5.2.2 แก้ปัญหาโครงงานโดยใช้ทักษะ การจัดการ การควบคุม การวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา
5.2.3 แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการสืบค้นการวิเคราะห์แหล่งข้อมูล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปรับตัวตามสถานการณ์
5.2.4 เกิดทักษะการสื่อสาร ประสานงานและทางานเป็นทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2.5 เกิดทักษะการนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
5.3.2 โครงงานพิเศษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิตและจานวนชั่วโมง 45 ชั่วโมง
5.4.2 โครงงานพิเศษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิตและจานวนชั่วโมง 135 ชั่วโมง
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาเลือกหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ประจาวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความ
สะดวกในการทางาน โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงงาน โดยกรรมการสอบ
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ จากการ
รายงานด้วยวาจาและเอกสารผลงาน
5.6.3 ประเมินคุณภาพโครงงานและเอกสารโดยกรรมการสอบ
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5.6.4 ประเมินคุณภาพโดยการเผยแพร่ผลงาน บทความทางวิชาการ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา 2. การเรียนการสอนในภาคปฏิบตั ิ
3. จัดให้นกั ศึกษาเข้าถึงชุมชนเพื่อสารวจปัญหา
ท้องถิ่น
จากนั้นนาปัญหามาตั้งเป็นโจทย์สาหรับโครงงาน
หรืองานวิจัย
4. เน้นให้นักศึกษาเผยแพร่นวัตกรรมหรืองานวิจัย
ผ่านทางการประชุมวิชาการหรือสูก่ ารนาไปใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น
1. การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
ปฏิบัติการอย่างมีทักษะ
2. การเรียนการสอนในภาคปฏิบตั ิ
3. ใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการทางานเป็นทีม
5. มีการมอบหมายงานที่เป็นการฝึกทักษะการสืบค้น
ข้อมูล การนาเสนอผลงาน การเขียนรายงาน
6. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
7. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (CWIE)
1. การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
คิดเชิงวิเคราะห์/เชิงระบบ
2. การเรียนการสอนในภาคปฏิบตั ิ
สามารถสื่อสาร ทางานเป็นทีม
3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการทางานเป็นทีม
และประสานงาน
4. จัดการเรียนการสอนที่มีการมอบหมายงานเพื่อฝึก
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนเชิงระบบ
เพื่อฝึกให้นักศึกษาแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. ใช้กรณีศึกษาการออกแบบซอฟต์แวร์หรือระบบ
ควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
มาเป็นตัวอย่างในการสอน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับ
หลักสูตร (PLOs)
PLO1. แก้ไขปัญหาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO8. แก้ปัญหาท้องถิ่น
โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
PLO2. เขียนโปรแกรม
PLO5.ออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติและ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
PLO6.พัฒนาระบบ
ควบคุมอัตโนมัติและ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

PLO3. ออกแบบ
ซอฟต์แวร์
PLO4. พัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

สามารถปรับตัวและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

1. เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าเพื่อจะสามารถเรียนรู้และ
สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับ
หลักสูตร (PLOs)
PLO7. สืบค้น เรียนรู้
ด้วยตนเอง ปรับตัวตาม
สถานการณ์ และแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(GELOs : General Education Learning Outcomes)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
กลยุทธ์การสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
1. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรง 1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ประเด็น
เทคโนโลยีดิจิทลั แบบออนไลน์ หรือแบบ
ชั้นเรียนเพื่อเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง สามารถ
ประยุกต์สู่การปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
1. ฝึกปฏิบตั ิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีรวมถึงติดตาม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการ
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน
ปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล การ การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูล
พัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่าง
และสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
ต่อเนื่องและเหมาะสม
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ รวมถึงการตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย
2. ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/
หรือปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากการนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ประเมินจากรายงาน/การบ้าน/งานที่
ได้รับมอบหมาย

1. ประเมินจากการสร้างชิ้นงาน เทคนิค
การนาเสนอรายงาน การสืบค้นข้อมูลโดย
ใช้ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ
2. ประเมิ น จากความสามารถในการ
อธิบาย และเลือกใช้เ ครื่องมือเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย
3. ประเมินจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ที่ใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน
4. ประเมินจากการสร้างผลงาน การจัดการ
เรียนรู้แบบจุลภาคในรูปแบบต่างๆ
5. ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบาย และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย
3. มีความสามารถในการปรับตัว 1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ าก
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ประสบการณ์จริงทั้งในและนอก
และการแสดงออกของนักศึกษาในการ
สามารถบริหารจัดการตนเองและ ห้องเรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถ
จัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
กลยุทธ์การสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง ปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดย
แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการ บูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
คุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา
หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการบูร
ณาการความรู้ สามารถบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัตจิ ริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์
4. ปฏิบัตติ ามหน้าที่ของตนเอง
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าใจชีวิต
เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและ
เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ป้องกันการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒ
เสมอ
ธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนา
ตน พัฒนางาน
5. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
กลุ่มและทางานร่วมกับผู้อื่น มีความ
สิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับ
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กลุ่มและทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้
และธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ และเข้าใจความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิด
ประเพณี
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม
เป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี มีสมั พันธภาพที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
7. สามารถทางานเป็นทีม มี
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
ความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อ
กลุ่มและทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้
ความสาเร็จ และแสดงออกซึ่ง
และเข้าใจความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิด
ความเป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึงสิ่ง
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
ตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ สังคม ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม
ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี มีสมั พันธภาพที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคน
ในชุมชน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัดและประเมินผล
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์

1. ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรม
และการแสดงออกของนั ก ศึก ษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ
1. ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรม
และการแสดงออกของนั ก ศึก ษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์
1. ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรม
และการแสดงออกของนั ก ศึก ษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎ
ข้อบังคับ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็น
ไทย

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่ง
งานภายในเวลาที่กาหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา
และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย /
ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพือ่
การสื่อสาร
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
พลเมืองและพลโลก
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิด
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ของตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
และนามาใช้ประโยชน์ได้
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ
หรือเครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามทีด่ ี
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทไี่ ด้รับ
มอบหมาย
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม

2. ด้านความรู้
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติเพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
การศึกษาดูงาน
2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี
สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
3.1 ประเมินจากการรายงาน
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
ผลการดาเนินงานและการ
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และ แก้ปญ
ั หา
สังเคราะห์
3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็น
ผู้นาและผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
และการให้ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตามหน้าที่

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรม
กลุ่ม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้มีการ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้นความสาคัญของการ
ใช้ภาษา และบุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
4.4 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและ
การนาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
GELOs

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1
2
3
4
5
6
7

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรงประเด็น
สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล
การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหาร
จัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกันการ
กระทาที่ไม่ถูกต้องเสมอ
มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
สามารถทางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อความสาเร็จ และ
แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
รวม

1.2

1.3

1.4



2.ความรู้

2.1

2.2

2.3

2.4











5.1





4.2

4.3

4.4







5.3







 








    

5.2










3.3







4.1

3.2









3.1






5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี






2.5

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
9001302 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1

2

GELOs
3 4 5
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ตารางที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา
1.1

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

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

1.2

1.3

2.ความรู้
1.4

2.1




























2.5

3.1

4.1

5.1










3.2

3.3











4.3

4.4

5.2

5.3



















4.2




















2.4






2.3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี











2.2

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา
1.1

9001302 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1.2

1.3

2.ความรู้
1.4

2.1






2.2

2.3






















2.5

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

3.1

4.1

5.1

3.2







2.4

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ










3.3

4.2








4.3

4.4













5.3









5.2
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ได้รับความมีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับตาง ๆ
ขององค์กรและสังคม
1.3 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

2. ความรู้
2.1 ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีทสี่ าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา
2.2 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ
2.3 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง
2.4 ได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
ทีใ่ ช้งานได้จริง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างเป็นระบบบนหลักการและ
เหตุผล
3.2 วิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3.3 สืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
3.4 บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อนื่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

1.1 สอดแทรกเรื่องตรวจสอบการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ตรงเวลา
1.2 สอดแทรกเรื่องตรวจสอบการแต่ง
กายให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.3 สอนให้รู้จักจริยธรรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ประเด็นเรื่องทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาและตระหนักถึงผลกระทบของ
ซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม

1.1 ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.2 ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3 ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ประเมินจากคุณภาพและความ
คล้ายคลึงของรายงานที่ควร
แตกต่างกัน

2.1 ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดย
เน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.1 การทดสอบย่อย
2.2 การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
2.3 ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดทา
2.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือ
โครงการที่นาเสนอ
2.5 ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
2.6 ประเมินจากรายงานของ
ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไป
ฝึกงาน

3.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้
Problem Based Learning
3.2 การอภิปรายกลุม่
3.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.4 บูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจใดๆที่สอดคล้องกับ
รายวิชา
3.5 การจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทางาน

3.1 การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาคโดยใช้กรณีศึกษา
หรือ โจทย์ปัญหา
3.2 การประเมินผลการศึกษาการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน และ
เอกสารรายงานงานวิจัย
3.3 ประเมินผลจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา
3.4 การสังเกต

4.1 มอบหมายให้นักศึกษาทาชิ้นงาน
เป็นกลุ่ม

4.1ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
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มาตรฐานการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

4.1 สื่อสารกับกลุม่ คนหลากหลายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.2 ทางานเป็นทีมได้
4.3 เป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม

4.2 มอบหมายให้นักศึกษานาเสนอ
ชิ้นงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้อภิปราย
ระหว่างนักศึกษา
4.3 ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้ศพั ท์
เฉพาะทางที่เป็นภาษาอังกฤษ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 การมอบหมายงานโดยรายวิชา
ต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกใช้
1) ได้รับทักษะการใช้เครื่องมือที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ และในการ
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่
นาเสนอทีห่ ลากหลายรูปแบบ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
2) แนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมผูเ้ รียนได้ใช้การวิเคราะห์
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการ
ข้อมูล
แสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปัญหาทีเ่ กี่ยวข้อง
5.3 จัดหาช่องทางให้มีการนาเสนอ
อย่างสร้างสรรค์
ผลงาน
3) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่าง
เหมาะสม

การประเมินผลการเรียนรู้
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได้
4.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออก ในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ
4.3 ประเมินจากความถูกต้องใน
การใช้ศัพท์เฉพาะทางที่เป็น
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอและ
สื่อสารกับบุคคลอื่น
5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
นาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์หรือศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5.2 ประเมินจากความสามารถใน
การอธิบายถึงข้อจากัดเหตุผลใน
การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆการ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียน
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาเฉพาะ (SELOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

คุณธรรมจริยธรรม
1.1

PLO1. แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
PLO2. เขียนโปรแกรม
PLO3. ออกแบบซอฟต์แวร์
PLO4.
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์
PLO5. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติและ อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง
PLO6.พัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ และ อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง
PLO7. สืบค้น เรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวตามสถานการณ์
และแสวงหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
PLO8. แก้ปัญหาท้องถิน่ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รวม

1.2

1.3

ความรู้
2.1














2.2



2.3




































ทักษะทางปัญญา
2.4






3.1










ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.3

4.1

4.2








































3.4










3.2


 
 








4.3

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1

5.2

5.3






























44
ตารางที่ 5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)
รหัสวิชา

รายวิชา

1. วิชาเอกบังคับ
5721101 ดิจิทัลเบื้องต้น
5721102 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับคอมพิวเตอร์
5722103 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
5723104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
5721105 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5721106 ระเบียบและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
5721107 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
5722202 ไมโครคอนโทรลเลอร์
5722203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
5721401 พื้นฐานระบบเครือข่าย
5723403 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724406 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. วิชาเอกเลือก
5721201 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
5722204 หุ่นยนต์
5723205 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5724206 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
5724207 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
5723209 ระบบไอโอทีอุตสาหกรรม
5723210 เกษตรอัจฉริยะและไอโอที
5723301 ระบบเว็บและเทคโนโลยี
5723302 การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ
5724303 การทดสอบซอฟต์แวร์
5723304 การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน
5724305 การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยระบบควบคุม
แก้ไข
5724306 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้
5724307 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
5721402 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในระบบ
5723404 การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยี
5723405 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5723407 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
5723408 การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล

1

2

3

PLOs
4 5

6

7

8

F
F
F
U
F
F
F
F
F
F
U
F

F

A

F
U
U
F

U
U
F
F
U
U
A
U
A
U
F

A

A

A
U
F
U
U

U
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รหัสวิชา

รายวิชา

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผู้เชีย่ วชาญด้าน
คอมพิวเตอร์
5723410 การประมวลผลแบบคลาวด์
5721411 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
5722412 การจัดการเครื่องแม่ข่าย
5722413 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาด
ออนไลน์
3. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
5723001 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724002 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและการนาเสนอ
4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5724901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
5724902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
5724903 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
5724904 สหกิจศึกษา

1

2

3

PLOs
4 5

6

5721409

7

8

U
U

U
U

U
U
F
F

U
U
U

U

U

U

U

U
U

U

A

A
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ตารางที่ 6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก

1.คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

3.ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1.1

1. วิชาเอกบังคับ
5721101
5721102
5721105
5721106
5721107
5721401
5722103
5722202
5722203
5723104
5723403
5724406
2. วิชาเอกเลือก
5721201
5721402
5721409

2.ความรู้

ดิจิทัลเบื้องต้น
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระเบียบและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
พื้นฐานระบบเครือข่าย
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ไมโครคอนโทรลเลอร์
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในระบบ
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผู้เชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์

1.2

1.3

2.1

2.2









































2.3

3.1

3.2

3.3





































4.1

4.2














4.3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3



















3.4









2.4

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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1.คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

5721411
5722204
5722412
5722413
5723205
5723209
5723210
5723301
5723302
5723304
5723404
5723405
5723407
5723408
5723410
5724206
5724207
5724303

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
หุ่นยนต์
การจัดการเครื่องแม่ข่าย
หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ระบบไอโอทีอุตสาหกรรม
เกษตรอัจฉริยะและไอโอที
ระบบเว็บและเทคโนโลยี
การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน
การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล
การประมวลผลแบบคลาวด์
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
การทดสอบซอฟต์แวร์

1.1


1.2















1.3











2.1














2.2












2.3

2.4










3.2

3.3



































4.1









4.2






























5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.3

5.1








5.2











5.3

























3.4













3.1

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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1.คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

5723001
5724002
5724901
5724902
5724903
5724904

3.ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1.1

5724305
5724306
5724307

2.ความรู้

การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยระบบควบคุมแก้ไข
การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
3. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและการนาเสนอ
4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
รวม

1.2














1.3




2.1



2.2

























2.3

2.4





3.1



3.2




3.3

3.4



4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1



4.2

































4.3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1





5.2
























5.3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย
การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยใช้ ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็น
แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
2.1.1 คณะฯ แต่ง ตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ระดั บหลั กสู ตร โดยให้ มี ห น้าที่ท วนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) ต่อ
ประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2.1.3 ให้คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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 ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา
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2.1.5 เมื่อสิ้ น ปี การศึกษาให้ คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อประเมินทักษะที่ได้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีตามที่หลักสูตรกาหนด
2.1.6 เมื่ อ นั กศึ ก ษาเรี ย นครบหลั ก สู ต รให้ ค ณะกรรมการในข้ อ 2.1.1 ด าเนิ น การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของตามที่หลักสูตรกาหนด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สารวจการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ
2.2.2 สารวจความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆภายในปีแรกหลักจากบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลั กสู ต รที่ ส อน รวมทั้ งอบรมวิ ธีก ารสอนแบบต่า ง ๆ ตลอดจนการใช้แ ละผลิ ต สื่ อการสอน เพื่ อเป็ นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.2 มีก ารจั ดอบรมเทคนิ ค /วิ ธีก ารสอน กระบวนการจัด การเรี ย นรู้ การวั ดผล การประเมิน ผล
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรีย นการสอน และการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรม/สั มมนาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 กาหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการที่ตรงสาขา
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 กาหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การควบคุมกากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณา ตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้
1.1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก
2.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าทางานหลังจากจบการศึกษา
ตามผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดไว้ 5 ด้ า น เพื่ อ น าผลประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะมาเป็ น แนวทางในการพัฒ นา/ปรับปรุงหลั กสู ตร เนื้อหารายวิช าที่มีในหลั กสู ตร การจั ดการ
ฝึกอบรมเสริมให้แก่นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
การวิพากษ์หลักสูตร เพื่อนาข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ร้อยละของภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลั กสู ตรได้กาหนดแผนการรั บนั กศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน โดย
กาหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2562 (ภาคผนวก ค)
3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาแก่นักศึกษาแรกเข้าเมื่อมีปัญหาในการปรับตัวใน
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ กับนักศึกษารุ่นน้อง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อปรับ
พื้นฐานให้ใกล้เคียงกัน
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3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา
1) การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษา
โดย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและแนะนาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
หารือเพื่อจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการดาเนินโครงการ ประเมิน
ความสาเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ต่า งๆ ได้แก่ ส่ งข้อความผ่ านเฟสบุ๊ค หรือไลน์ เข้าพบขอคาปรึกษารายบุคคล บันทึ กข้อความถึ ง
มหาวิทยาลัย เป็นต้น
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีกระบวนการคัด เลือกอาจารย์ที่เข้าสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ดาเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในระดับปริญญาโทขึ้นไป
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) อาจารย์ผู้สอน จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
รายงานสรุปผลในการเรี ยนการสอนในแต่ ละรายวิชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และ
หลักสูตร
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล เพื่อ
นามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการ
สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การใช้สื่อ
การเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล
3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีตาแหน่งทางวิชาการ
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดสศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี
3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การทางานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5) การประเมิ น ความพึ งพอใจของหลั ก สู ต ร และการเรี ยนการสอน โดยผู้ เรี ย น บัณ ฑิ ต ที่ส าเร็ จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562
5.2 การเรียนการสอน
มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน ต้องให้
คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้สอดคล้องกัน
และประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้คะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ภาคผนวก ค)
5.3 การประเมินผู้เรียน
วางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียนในระดับรายวิชา ระดับชั้นปี และระดับหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้านและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และนามากาหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดย
ผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย
และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้ สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ
ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดย
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การนาเสนอ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
กาหนดโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร ตารา สื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและ
สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยบริหารจากเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดินประจาปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
6.2.1 ห้องปฏิบัติการ
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1) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดจุ 30 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
2) ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ขนาดจุ 35 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
3) ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดจุ 15 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
4) ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ขนาดจุ 40 เครื่อง จานวน 1 ห้อง
6.2.2 ห้องสมุด
มีการ ให้ บ ริ การวารสาร เอกสาร ตารา วิ ทยานิพนธ์ งานวิจั ย และสื่ อสิ่ ง พิมพ์ อื่นๆ ใน
ห้องสมุดสานักวิทยบริการ นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหรับ ให้บริการ
วารสาร หนังสือ ปริญญานิพนธ์ ไว้ให้บริการ
6.2.3 ชุดฝึกปฏิบัติการ
1) ชุดฝึกปฏิบัติการดิจิตอล จานวน 20 ชุด
2) ชุดฝึกปฏิบัติการ Smart Environment จานวน 20 ชุด
3) ชุดฝึกปฏิบัติการ Smart Energy จานวน 20 ชุด
4) ชุดฝึกปฏิบัติการสมองกลฝังตัว และ IoT จานวน 20 ชุด
5) ชุดฝึกปฏิบัติการ Smart Farm จานวน 20 ชุด
6) ชุดฝึกปฏิบัติการ Smart Security จานวน 1 ชุด
7) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ จานวน 20 ชุด
8) ชุดฝึกปฏิบัติการอ่านคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) จานวน 1 ชุด
9) ชุดฝึกปฏิบัติการอ่านคลื่นหัวใจ (ECG) จานวน 1 ชุด
10) ชุดฝึกปฏิบัติการอ่านคลื่นสมอง (EEG) จานวน 1 ชุด
11) ชุดฝึกปฏิบัติการ Mikrotik จานวน 20 ชุด
12) ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่าย จานวน 10 ชุด
13) ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ จานวน 10 ชุด
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) คณะและโปรแกรมวิชา มีการจัดสื่ อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์
2) มีการประสานงานกับสานักวิทยบริการเพื่อเสนอให้จัดซื้อหนังสือ ตารา สาหรับอ่านประกอบในวิชา
เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินโดยส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร และสื่อต่างๆ เช่น
หนังสือ ตารา ห้องปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (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. มี รายละเอี ยดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้ องกับ x
x
x
x
x
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ x
x
x
x
x
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทามีรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล x
x
x
x
x
การดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 x
x
x
x
x
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ x
x
x
x
x
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.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. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพั ฒนาทางวิช าการและ/หรือ x
x
x
x
x
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 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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8. การประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN-QA
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้การพัฒนาหลักสูตรโดยอิงมาตรฐาน AUN และจะประเมินคุณภาพ
การศึกษาแบบ AUN-QA โดยใช้เกณฑ์การประเมิน AUN Version 4 ซึ่งมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
8.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
8.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา (Programme Structure and Content)
8.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)
8.4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
8.5 บุคลากรทางการศึกษา (Academic Staff)
8.6 สิ่งบริการสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Services)
8.7 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก (Facilities and Infrastructure)
8.8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมิน ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลั ง
สาเร็จการศึกษาทุก 5 ปี
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน หมวดที่
7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม
4.2 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรติ ดตามผลการดาเนินงานตามดัช นีบ่ งชี้ห มวดที่ 7 จากการประเมิ น
คุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลั กสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการ
ใช้คาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ โดย
เน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การให้เหตุผล
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ การฝึกเทคนิคการทาข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับ
การสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจาวัน
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะ
การพูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
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9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน และการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกและสั ง คมไทย การเรี ย นรู้ ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ มี พ ลั ง
สร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและ
เป้าหมายของการมีจิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถี ชีวิตคนชายขอบ และ
กาแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาใน
การดาเนินชีวิต การมีสติ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่น
ที่เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทาง
สังคมของท้องถิ่นภิวัตน์
9001204

ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม
ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ
และกาแพงเพชร
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9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุค ดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูร ณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการ
ข่าวลวง การสร้ าง การสื่ อสาร การน าเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้ อมดิจิ ทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุค ดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้ว ย
ตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่
ทันสมัยและหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยี ดิจิทัล เทคโนโลยีโลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต
การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
แนวคิ ด ความส าคั ญ และขอบข่ า ยของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การคิ ด แบบ
วิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์
ในการดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ การ
เข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การ
จัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ
และหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์
กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผล
เชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
แนวคิด ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม สถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและผลกระทบ การจั ด การภั ย พิ บั ติ มลภาวะ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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คาอธิบายรายวิชา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
5721101
ดิจิตอลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Digital
ระบบตัวเลขฐาน และการเปลี่ยนแปลงฐาน เลขรหัสต่าง ๆ คุณสมบัติของดิจิตอลไอซี และ
การ เชื่อมต่อลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก ทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกต ผังคาร์นอร์ การออกแบบวงจร
คอมบิเนชั่นลอจิกเกต วงจรรวมทีทีแอล ซีมอส ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล และการประยุกต์ใช้งาน
ปฏิบัติการทดลองการทางานของวงจรด้วยลอจิกเกตต่าง ๆ
5721102

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis for Computer
ทฤษฎีทางไฟฟ้า หน่วยการวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการทดลอง ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณต่าง ๆ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ ทฤษฎีเทวินิน ทฤษฎีนอร์ตัน กาลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า
วงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ วงจรโหนดและลูป
วงจรแบ่ งกระแส วงจรแบ่งแรงดัน ไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ ม ปฏิ บัติการทางวงจรไฟฟ้ า
เกี่ยวกับ กฎของโอห์ม วงจรความต้านทานแบบ ต่าง ๆ วงจรแบ่งกระแส วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
5721105

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics for Computer Technology
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ ตัวบ่งปริมาณ การพิสูจน์ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณ หลักการอุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์ เซต สมบัติและทฤษฎีของเซต ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชัน เซตสมมูล เซตจากัด
เซตอนั น ต์ เซตอนั น ต์แ บบนั บ ได้ และนั บ ไม่ ได้ ทฤษฎี จานวนเบื้ อ งต้ น และการใช้ โ ปรแกรมประยุก ต์ท าง
คณิตศาสตร์
5721106

ระเบียบและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Method and Algorithms
ปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การเขียนผังงาน การกาหนดตัวแปร
การควบคุมโปรแกรมแบบลาดับ แบบเลือก แบบวนซ้า การทดสอบความถูกต้องของการออกแบบผังงาน การ
เลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสาหรับเขียนขั้นตอนวิธีด้วยผังงาน
5721107

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Fundamental Computer Programming Language
พื้นฐานคาสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูล ตัวกระทาการ ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์ ชุดคาสั่ง
การรับและแสดงข้อมูล คาสั่งทางเลือก คาสั่งวนซ้า การสร้างฟังก์ชัน แถวลาดับ ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์
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5721401

พื้นฐานระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Networking Fundamentals
โครงสร้ างพื้นฐานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เครื อข่ายท้องถิ่น เครือข่าย
บริเวณกว้าง เครือข่ายไร้สาย โทโปโลยีเครือข่าย ฮาร์ดแวร์เครือข่าย ชนิดของสื่อ โปรโตคอลและเซอร์วิส โอ
เอสไอโมเดล ทีซีพี/ไอพี ไอพีวี 4 ไอพีวี 6 บริการทางด้านเครือข่าย ฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร
5722103

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Design and Development
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างแบบจาลองด้วยแผนผังอีอาร์ การ
แปลงแผนผังอีอาร์เป็นตารางข้อมูล การทารูปแบบบรรทัดฐาน การทาพจนานุกรมข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์
จัดการฐานข้อมูล การเขียนคาสั่ง SQL ปฏิบัติการออกแบบฐานข้อมูล เขียนคาสั่ง SQL และการเขียนโปรแกรม
เชิงเหตุการณ์เพื่อจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
5722202

ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
Micro Controller
ทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ศึกษา
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสคาสั่งของ ไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี วิธีอ้างถึงตาแหน่ง
หน่ ว ยความจ าอิ น พุ ต -เอาต์ พุ ต อิ น เตอร์ เ ฟส ไทม์ เ มอร์ แ ละอิ น เตอร์ รั พ ท์ การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ การสื่อสารแบบอนุกรม ระบบบัส I2C และ SPI การแปลง
สัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
5722203
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Computer Architecture and Operating System
หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวล
ผลกลาง หน่ ว ยความจ าหลัก หน่ ว ยความจาเสมือน หน่วยความจาแคช การประมวลผลแบบขนาน แกน
ประมวลผลแบบหลายแกน มัลติโปรเซสเซอร์ ความรู้การจัดการโปรเซส การจัดการกาหนดตารางเวลาและ
มอบหมายงาน การจัดการหน่วยความจา การจัดการไฟล์ ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมแบบขนาน ปรับแต่งตั้งค่า
ระบบปฏิบัติการ
5723104
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented System Analysis and Design
หลักการเชิงวัตถุ กระบวนการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
หลักการและแผนภาพที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพการทางานแบบ
ลาดับ แผนภาพแสดงสถานะ การออกแบบสถาปัตยกรรมแอพพลิเคชั่น จรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุจากกรณีศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุจาก
ระบบงานจริง
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5723403

สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Project Seminar in Computer Technology
การศึกษาค้นคว้าประเด็นทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์ปัญหาและการ
ออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยใช้ วิ ธี ก ารทางเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ จรรยาบรรณ จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ
คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างกรณีศึกษา
5724406

โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Project in Computer Technology
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม หรืองานทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ขอบเขต
ขั้นตอนและแผนการดาเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน
ความก้าวหน้า และการนาเสนอโครงงาน จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
5721201
การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Drawing and Designing by Computer
หลักการเขียนแบบ การเขียนแบบสามมิติ ภาพไอโซเมตริก ภาพออบลิค ภาพฉาย และใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบ วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการเขียนแบบ 3 มิติและออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
5721409

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Software Skills for Computer Professional
ซอฟต์ แ วร์ ใ นระบบองค์ ก ร ระบบปฏิ บั ติ ก าร ชุ ด ซอฟต์ แ วร์ ใ นส านั ก งาน คลาวด์ ไ ดรฟ์
เครื่ อ งมือ สื่ อสารและการท างานร่ ว มกั น โซเชี ยลมี เดี ย การแสดงแผนภาพโดยใช้ ข้อ มู ล เครื่ อ งมื อ ค้น หา
จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ
5722204

หุ่นยนต์
3(2-2-5)
Robotics
องค์ประกอบของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ การออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ การวางแผน
แนวทางเดิ น และงานของแขนหุ่ น ยนต์ การเขีย นภาษาโปรแกรมควบคุ ม หุ่ น ยนต์ ปฏิบั ติ การเขี ย นภาษา
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุ่นยนต์
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5723205

ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Embedded System and Internet of Things
ระบบฝังตัวเบื้องต้น และการพัฒนาระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมระบบฝังตัว หลักการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ฝังตัว การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การสื่อสารระหว่างงานและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
การประหยัดพลังงานในระบบฝังตัว ความมั่นคงและเสถียรภาพในระบบฝังตัว และหลักการของอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง เซ็นเซอร์ การระบุตาแหน่งที่ตั้ง การสื่อสารแบบไร้สาย โปรโตคอล การจัดเก็บข้อมูลและความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรม มาตรฐานการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการออกแบบระบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ
ระบบฝังตัวและระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5723209

ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่องานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Internet of Things
หลักการพื้นฐานของระบบไอโอทีในงานอุตสาหกรรม การวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
การสื่ อ สารข้ อมู ล และโครงข่ า ยในอุ ต สาหกรรม เซ็ นเซอร์ แ ละการเชื่ อ มต่ อ ในระบบไอโอทีอุ ต สาหกรรม
เครือข่ายและโปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรม
5723210

เกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Agri-Intelligence and Internet of Things
หลักการพื้นฐานของระบบเกษตรอัจฉริยะ การวัดและเครื่องมือวัดทางการเกษตร เซ็นเซอร์
และทรานดิวส์เซอร์ทางการเกษตร ระบบควบคุมทางการเกษตร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายการสื่อสาร
สาหรับการพัฒนาระบบอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางการเกษตร จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5723301

ระบบเว็บและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web System and Technologies
การจ าลองเว็บ เซิ ร์ ฟเวอร์ การออกแบบระบบสารสนเทศบนเว็บ การสร้างฐานข้อมูล ใน
เซิร์ฟเวอร์จาลอง ภาษาสคริปท์ที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ การเขียนภาษาสคริปท์ในการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล การเขียนสคริปท์และเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของเฟรม
เวิ ร์ ค รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมแบบ MVC การประยุ ก ต์ เ ฟรมเวิ ร์ ค แบบโอเพ่ น ซอร์ ส การพั ฒ นาเอพี ไ อ
จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ
5723302

การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming and Design
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ เมธอด และองค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุ การสืบ
ทอดคุณสมบัติ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลีมอร์ฟิซึม การอินเทอร์เฟส เธรด การนาคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์
ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การจัดการความผิดปกติโดย Exception ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
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5723304

การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน
3(2-2-5)
Software Development in Virtual Environment
หลักการใช้สภาพแวดล้อมเสมือนแทนการพัฒนาระบบบนเครื่องแม่ข่ายจริง ปฏิบัติการใช้
สภาพแวดล้อมเสมือนด้วย containers สาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์และนาไปใช้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
รองรับความสามารถในการปรับขนาดซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับงานหรือองค์กร
5724303
การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Testing
คาศัพท์และพื้นฐาน การตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง การทดสอบและประเมินส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มนุษย์ การวิเคราะห์และการรายงานปัญหา การทดสอบ จรรยาบรรณ จริยธรรม
ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการการทดสอบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบหาความจริงตามข้อกาหนด เข้าใจการ
จัดทาความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ การรวบรวมเทคนิคการทดสอบ กระบวนการเขียนโค้ดที่สมบูรณ์
5724305

การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยระบบควบคุมการแก้ไข
3(2-2-5)
Software Development with Version Control System
หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้วยระบบควบคุมแก้ไข การติดตาม การบันทึกประวัติการ
เปลี่ยนแปลง การระบุเวลาและรวบรวมรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น การเข้าถึงโค้ดต้นฉบับโดยผู้ใช้
หลายคน การอัพ โหลดไฟล์ กลั บ เข้ าสู่ Revision Control System ปฏิบัติ การพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ ร่ว มกั นใน
ลักษณะทีมด้วย Revision Control System
5724306

การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้
3(2-2-5)
User Experience and User Interface design
การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (ยูเอ็กซ์) ความหมายและความสัมพันธ์ของแนวคิดหลัก
การสร้างแบบจาลองและการทดสอบผู้ใช้วิธี แบบจาลองการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ หลักการ
ของการออกแบบหน้าจอ หลักการออกแบบให้เข้าถึงทุกผู้ใช้ ชนิดของตัวควบคุมอุปกรณ์ ตัวควบคุมหน้าจอ
การเลือกใช้ข้อความ กราฟิกส์ และสีที่เหมาะสม จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้และการทดสอบซ้า
5724307

ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
3(2-2-5)
NoSQL Database
โครงสร้างและความหมายของฐานข้อมูลแบบ NoSQL ฐานข้อมูล คอลเลคชั่น ด็อกคิวเมนท์
ชนิดข้อมูล การใช้ Aggregation คิวรีข้อมูล การค้นหาข้อมูลด้วยเรกูลาร์เอ็กเพรสชั่น การใช้งานอินเด็กซ์ ทราน
แซคชั่น การสารองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง ปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล NoSQL
ด้วยภาษาโปรแกรม
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในระบบ
3(2-2-5)
Computer Network and Security
เครื อข่ า ยคอมพิว เตอร์ พื้ นฐานอี เ ธอร์ เ น็ ต เครื อ ข่ ายไร้ ส าย การรับ ส่ ง แพกเก็ ต ในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การ
เข้ารหัส ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายและระบบกลุ่มเมฆ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อตรวจสอบแพ็กเก็ต
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าและถอดรหัส การใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัย
บนระบบเครือข่าย
5721411

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Computer Graphics and Multimedia
พื้นฐานงานทางด้านกราฟิกส์ หลักการออกแบบภาพกราฟิก หลักการใช้สีอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านกราฟิกแบบ
2 มิติ หรือ แบบ 3 มิติ รวมไปถึงกระบวนการ ในการผลิตสื่อประสมและการแสดงผลของสื่อประสมในทาง
สื่อการศึกษา เทคโนโลยีสื่อประสม และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
5722412

การจัดการเครื่องแม่ข่าย
3(2-2-5)
Server Management
ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์ หลักการกาหนดสิทธิผู้ใช้ การกาหนดและรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย การตั้งค่าพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย การให้บริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ การกาหนดการทางานของไฟร์วอลล์ การจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ใช้งาน การกาหนดสิ ทธิ์ใช้
งานควบคุมเครื่องแม่ข่าย ระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การติดตั้งและบริหารจัดการโปรแกรมให้บริการ
5722413

หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
3(2-2-5)
Principles of E-Commerce and Online Marketing
แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการชาระเงินออนไลน์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พาณิ ช ย์
อิเล็ กทรอนิ กส์ การจดทะเบี ย นพาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิกส์ ของไทย การศึกษาและฝึ ก ปฏิบัติ การพัฒ นาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปหรือภาษาการเขียนโปรแกรม
5723404

การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Media
การศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการผลิต รูปแบบ เทคนิคและเครื่องมือการนาเสนองาน
สร้างสรรค์สื่อ การนาเสนอและถ่ายทอดสื่อ มัลติมีเดีย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยเทคนิคและเทคโนโลยี
การเลือกใช้ช่องทางในการใช้สื่อที่มีความเหมาะสม กระบวนการนาเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี แ บบต่ า งๆ จรรยาบรรณ จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ คอมพิ ว เตอร์ ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต สื่ อ โฆษณาเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์
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หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Topics in Computer Technology
การศึกษาและค้นคว้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลงาน นวัตกรรม
5723407

การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
3(2-2-5)
Wireless Network Design and Implementation
หลักการออกแบบและการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย เทคโนโลยีเครือข่าย
ไร้สาย คุณลักษณะของสัญญาณ การจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย การวิเคราะห์สัญญาณ การใช้โปรแกรม
ตรวจสอบสัญญาณ การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้ง การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย
งานติดตั้งเครือข่ายไร้สาย การตั้งค่าการใช้งานและ กาหนดคุณลักษณะการทางานของอุปกรณ์ การทดสอบการ
ทางานของระบบเครือข่ายไร้สาย
5723408

การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Development of Data Warehouse and Data Mining
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การค้ น หาองค์ ค วามรู้ จ ากฐานข้ อ มู ล คลั ง ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
ฐานข้อมูลสาหรับดาเนินงานกับคลังข้อมูล ระบบคลังข้อมูลและส่วนประกอบ แบบจาลองมิติ กระบวนการ
วิเคราะห์ออนไลน์ (โอแล็บ) การเตรียมข้อมูล เหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบเหมืองข้อมูล วิธีการทา
เหมืองข้อมูล ได้แก่ กฎความสัมพันธ์ การจาแนกประเภท การทานาย และการจัดกลุ่ม ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
5723410

การประมวลผลแบบคลาวด์
3(2-2-5)
Cloud Computing
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) การบริการบนระบบประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ การให้บริการซอฟต์แวร์ SAAS การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน บริการ
ระบบจัดเก็บข้อมูล บริการร่วมและรวม (Composite Service) การใช้ประโยชน์ระบบประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลแบบกลุ่มงาน
เพื่อพัฒนางานด้านธุรกิจดิจิทัล
5724206

คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial computer
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ในงานอุตสาหกรรม การควบคุม และจัดการในงานอุตสาหกรรม การ
วิเคราะห์ การออกแบบฮาร์ดแวร์ การโปรแกรมควบคุม และจัดการด้วยภาษาระดับสูงเพื่อวัดควบคุมหรือ
สื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ อุ ป กรณ์ ใ นงานอุ ต สาหกรรมผ่ า นทางช่ อ งสื่ อ สารต่ า ง ๆ ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาระบบในงาน
อุตสาหกรรมตามความเหมาะสม
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ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Control Systems
ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ของระบบพลวัต การวิเคราะห์การ
ตอบสนองระบบควบคุม เชิงเส้นทางเวลาและทางความถี่ การจาลองสถานการณ์ของระบบไม่เป็นเชิงเส้น การ
ออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้น แนะนาระบบดิจิตอล และการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม
ปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้น ระบบดิจิตอล และการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม
2.3 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
5723001
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
English for Computer Technology
คาศัพท์เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การอ่านจับใจความบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิ ว เตอร์ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล งานวิ ช าการ วารสาร นิ ต ยสาร ต ารา คู่ มื อ หรื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานอย่ างย่ อ รวมทั้งการฝึกทักษะการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิว เตอร์ และ
เทคโนโลยี
5724002

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและการนาเสนอ
3(2-2-5)
English for Work and Presentation
คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคที่ใช้ในการสมัครงาน ฝึกปฏิบัติการสรุปใจความสาคัญ
เกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การกรอกใบสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคที่ใช้ในการนาเสนอ ฝึกปฏิบัติการพูด นาเสนอข้อมูลจาก
ภาพ กราฟ แผนภูมิ การนาเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ประกาศ แผ่นพับ การจัดป้ายนิทรรศการ การตอบข้อ
ซักถาม การอธิบายขยายความ
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
5724901
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2(180)
Preparation of Field Experience in Computer Technology
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รับทราบลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
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5724902

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5(450)
Field Experience in Computer Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 5724901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในองค์การ หรือหน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ
5724903

เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(90)
Preparation of Co-operative Education
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง หลักการสหกิจศึกษา
บทบาทและหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เติมเต็มศักยภาพด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงาน
5724904

สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 5724903 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน
และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการนาความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
หลักสูตรเดิม ฉบับปีพ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Technology
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science(ComputerTechnology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Technology)
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยพึ่งพาความก้าวหน้า
ทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปีพ.ศ. 2565
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science(ComputerTechnology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Technology)
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ปรับตัวตามสถานการณ และแสวงหาความรู
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อแก้ปญ
ั หาระบบคอมพิวเตอร์และปัญหาท้องถิ่น โดยพึ่งพาความก้าวหน้า
ทางวิทยาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
สรรพสิ่ง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนีแ้ ล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
1. เพื่อผลิตบั ณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ ทั้งด้านพัฒนา
ซอฟต์
แ
วร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อ ผลิตบั ณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถเรีย นรู้ในระดับ ที่สูงขึ้ น และสามารถ ปรับ ตัว ตาม
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี เ จตคติ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
สถานการณ์
และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยางต่อนื่อง
ขยันหมั่นเพียร มีความสานึกในจรรยาวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษาหาความรู้และนากลับไป
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถศึกษาระดับที่สูงขึ้น และสามารถ
ใช้
พ
ฒ
ั
นาท้
องถิ่น
ศึกษาเพิ่มเติมด้วย ตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษา
หาความรู้และนากลับไปใช้พัฒนาชุมชน

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับ PLOs

ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ PLOs
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หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.4 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

30
93
12
45
24
6
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกบังคับ
5721401 ดิจิตอลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Digital
ระบบตัว เลขฐาน และการเปลี่ย นแปลงฐาน เลขรหั สต่า งๆ คุณสมบั ติข อง
ดิจิตอลไอซีและการเชื่อมต่อลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก ทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิก
เกจ ผังคาร์นอร์ การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นลอจิกเกต วงจรรวมทีทีแอล ซีมอส ฟลิป
ฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล และการประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติทดลองการทางานของ
วงจรด้วยลอจิกเกจต่างๆ
5721102 ฟิสิกส์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Physics for Computer Technology
ศึก ษาทฤษฎีทางฟิสิก ส์ หน่ว ยการวัด ความคลาดเคลื่อ นในการวัดและการ
ทดลอง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ กฎของโอห์ม กาลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจร
ความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแส วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า โดยใช้กฏของโอห์ม
ปฎิบัติทางฟิสิกส์เกี่ยวกับ กฎของโอห์ม วงจรความต้ านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแส
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปีพ.ศ. 2565
หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.3 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

30
86
34
39
6
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับลดจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเหลือไม่น้อยกว่า 122 หน่วย
กิต
-ปรับลดจานวนวิชาเอกบังคับ
-เพิ่มจานวนวิชาเอกเลือก

5721101 ดิจิตอลเบื้องต้น
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
Introduction to Digital
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565
ระบบตัวเลขฐาน และการเปลี่ยนแปลงฐาน เลขรหัสต่าง ๆ คุณสมบัติข องดิจิตอลไอซี และการ
เชื่อมต่อลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก ทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกต ผังคาร์นอร์ การออกแบบวงจรคอม
บิเนชั่นลอจิกเกต วงจรรวมทีทีแอล ซีมอส ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล และการประยุกต์ใช้งาน
ปฏิบัติการทดลองการทางานของวงจรด้วยลอจิกเกตต่าง ๆ
5721102 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและเพิ่มเนื้อหาให้
Electric Circuit Analysis for Computer
ครอบคลุมเรื่องการวิเคราะห์และ
ทฤษฎีทางไฟฟ้า หน่วยการวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการทดลอง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ออกแบบวงจรไฟฟ้า
ปริมาณต่าง ๆ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ ทฤษฎีเทวินิน ทฤษฎีนอร์ตัน กาลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจร
ความต้านทานแบบต่าง ๆ วงจรโหนดและลูป วงจรแบ่งกระแส วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม
ปฏิบัติการทางวงจรไฟฟ้าเกี่ยวกับ กฎของโอห์ม วงจรความต้านทานแบบ ต่าง ๆ วงจรแบ่งกระแส วงจรแบ่ง
แรงดันไฟฟ้า
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4122201 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล การสร้างแบบจาลองด้วยแผนผังอีอาร์ การแปลงแผนผังอีอาร์เป็นตารางข้อมูล การ
ทารูปแบบบรรทัดฐาน การทาพจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้ าง และศึกษา
ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
หลักการและขั้ นตอนเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์รายละเอีย ด
ระบบงานเดิม การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ การกาหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบการนาข้อมูลและ
ออก การออกแบบฐานข้อมูล การทาเอกสารระบบงาน การทดสอบระบบและการนาไปใช้
การบารุงรักษา การประเมินผลการทางานของระบบ กรณีศึกษาระบบงานในองค์กร การ
ฝึกวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4121403 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics for Computer
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล ระบบเลขฐาน เซต ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน เมตริกซ์ การหาดีเทอร์มิแนนต์ สมการเชิงเส้น ทฤษฎีกราฟและต้นไม้เบื้องต้น
ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปีพ.ศ. 2565
5722103 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Design and Development
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างแบบจาลองด้วยแผนผังอีอาร์ การแปลง
แผนผังอีอาร์เป็นตารางข้อมูล การทารูปแบบบรรทัดฐาน การทาพจนานุกรมข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์จัดการ
ฐานข้อมูล การเขียนคาสั่ง SQL ปฏิบัติการออกแบบฐานข้อมูล เขียนคาสั่ง SQL และการเขียนโปรแกรมเชิง
เหตุการณ์เพื่อจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
5723104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented System Analysis and Design
หลักการเชิงวัตถุ กระบวนการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ หลักการ
และแผนภาพที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพการทางานแบบลาดับ
แผนภาพแสดงสถานะ การออกแบบสถาปัตยกรรมแอพพลิเคชั่น จรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุจากกรณีศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุจาก
ระบบงานจริง

สาระที่ปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาให้อยู่ใน
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
2565 เพิ่มเติมการเขียนโปรแกรมเชิง
เหตุการณ์เพื่อจัดการข้อมูลใน
ฐานข้อมูล

ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาให้อยู่ใน
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
2565
ปรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงโครงสร้างเป็นการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุ
เพิ่มเนื้อหาจรรยาบรรณวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์
5721105 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาให้อยู่ใน
Mathematics for Computer Technology
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ ตัวบ่งปริมาณ การพิสูจน์ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณ หลักการอุปนัยเชิง 2565 และปรับเนื้อหาให้สอดคล้อง
คณิตศาสตร์ เซต สมบัติและทฤษฎีของเซต ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชัน เซตสมมูล เซตจากัด เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการเขียน
เซตอนันต์ เซตอนันต์แ บบนับ ได้แ ละนับ ไม่ได้ ทฤษฎีจ านวนเบื้ องต้น และการใช้โ ปรแกรมประยุก ต์ทาง โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
4121601 พื้นฐานซอฟต์แวร์
3(2-2-5) 5721106 ระเบียบและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5) รายวิชาใหม่ที่แบ่งเฉพาะส่วนของการ
Software Fundamentals
Programming Method and Algorithms
พัฒนาระเบียบและขั้นตอนวิธีการ
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี พื้นฐานการเขียนโปรแกรม แบบชนิด
ปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การเขียนผังงาน การกาหนดตัวแปร เขียนโปรแกรมออกมาจากรายวิชา
ข้อมูล การประกาศตัวแปร การรับข้อมูล การแสดงผล นิพจน์ โครงสร้างควบคุมแบบ การควบคุมโปรแกรมแบบลาดับ แบบเลือก แบบวนซ้า การทดสอบความถูกต้องของการออกแบบผังงาน การ พื้นฐานซอฟต์แวร์
ต่างๆ ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้า อาร์เรย์ พอยท์เตอร์ การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องใน เลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสาหรับเขียนขั้นตอนวิธีด้วยผังงาน
โปรแกรม และการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
5721107 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) รายวิชาใหม่ที่แบ่งเฉพาะส่วนของการ
Fundamental Computer Programming Language
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิง
โครงสร้างออกมาจากรายวิชาพื้นฐาน
ซอฟต์แวร์
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5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
Microcontroller
ทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ ศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสคาสั่งของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี วิธีอ้างถึงตาแหน่ง หน่วยความจาอินพุท เอ้าท์พุท อินเทอร์เฟส การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ภ ายนอก
ต่างๆ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
5722403 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Computer Architecture and Operating System
หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม
หน่ว ยประมวลผลกลาง ชุดคาสั่ง เอแอลยู หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจาเสมือ น
หน่ว ยความจ าแคช สถาปั ตยกรรมอิ นพุ ตเอาต์ พุต การขั ดจั งหวะ และดี เอ็ มเอ การ
ประมวลผลแบบขนาน แกนประมวลผลแบบหลายแกน มัลติโปรเซสเซอร์ หน้าที่การ
ประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ
5722303 หลักการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Computer Network
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต สถาปั ต ยกรรมเครื อ ข่ า ย
โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ ายและโปรโตคอลที่ใช้ เว็บและ HTTP FTP ไปรษณีย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ SMTP ระบบโดเมนเนม โปรแกรมประยุ ก ต์ แ บบเพี ย ร์ ทู เ พี ย ร์
โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต UDP และ TCP โปรโตคอลชั้นเครือข่าย IP หมายเลข IP การ
รับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล เช่น การใช้โปรแกรมจาลองการ
ทางานของโปรโตคอล

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปีพ.ศ. 2565
พื้นฐานคาสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูล ตัวกระทาการ ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์ ชุดคาสั่ง การรับ
และแสดงข้อมูล คาสั่งทางเลือก คาสั่งวนซ้า การสร้างฟังก์ชัน แถวลาดับ ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์

สาระที่ปรับปรุง

5722202 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
Microcontroller
ทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ศึกษาวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้อ งต้น รหัสคาสั่งของ ไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี วิธีอ้างถึงตาแหน่ง
หน่ ว ยความจ าอิ น พุ ต -เอาต์ พุ ต อิ น เตอร์ เ ฟส ไทม์ เ มอร์ แ ละอิ น เตอร์ รั พ ท์ การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ การสื่อสารแบบอนุกรม ระบบบัส I2C และ SPI การแปลง
สัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
5722203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Computer Architecture and Operating System
หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล
กลาง หน่ว ยความจ าหลัก หน่ว ยความจ าเสมือ น หน่ ว ยความจ าแคช การประมวลผลแบบขนาน แกน
ประมวลผลแบบหลายแกน มัลติโปรเซสเซอร์ ความรู้การจัดการโปรเซส การจัดการกาหนดตารางเวลาและ
มอบหมายงาน การจัดการหน่วยความจา การจัดการไฟล์ ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมแบบขนาน ปรับแต่งตั้งค่า
ระบบปฏิบัติการ

ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565 และเพิ่ม
เนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ การสร้างอินเตอร์รัพท์

5721401 พื้นฐานระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Networking Fundamentals
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย อิ นเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายบริเวณกว้าง
เครือข่ายไร้สาย โทโปโลยีเครือข่าย ฮาร์ดแวร์เครือข่าย ชนิดของสื่อ โปรโตคอลและเซอร์วิส โอเอสไอโมเดล ทีซีพี/ไอ
พี ไอพีวี 4 ไอพีวี 6 บริการทางด้านเครือข่าย ฝึกปฏิบัติใช้อุ ปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ ายเบื้ องต้นในการ
ปฏิบัติงาน ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร

ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาให้อยู่ใน
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
2565 และเพิ่มเติมเครือข่ายไร้สาย
อินทราเน็ต โอเอสไอโมเดล ไอพีวี 6
ฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย

ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565 และเพิ่ม
เนื้อหา การจัดการโปรเซส การจัดการ
กาหนดตารางเวลาและมอบหมายงาน
การจัดการหน่วยความจา การจัดการ
ไฟล์ ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ
ขนาน ปรับแต่งตั้งค่าระบบปฏิบัติการ
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572350 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Project Seminar in Computer Technology
การศึกษาค้นคว้าประเด็นทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์
ปัญหาและการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การฝึก
ปฏิบัติเขียนโครงร่างกรณีศึกษา
5724502 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปีพ.ศ. 2565
5723403 สัมมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Project Seminar in Computer Technology
การศึกษาค้นคว้า ประเด็นทางเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ที่น่า สนใจ การวิเคราะห์ปั ญ หาและการ
ออกแบบวิธีก ารแก้ปั ญ หาโดยใช้วิธี ก ารทางเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ จรรยาบรรณ จริ ย ธรรมในวิช าชี พ
คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างกรณีศึกษา
5724406 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Project in Computer Technology
Special Project in Computer Technology
ปัญหาเฉพาะเรื่อง จัดทาโครงการศึกษาปัญหา หรือพัฒนาต่อยอดหัวข้อที่สนใจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม หรืองานทางด้านเทคโนโลยี
วิเคราะห์และออกแบบระบบ เขียนโปรแกรมหรือเลือกโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อใช้แก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ขอบเขต ขั้นตอน
หรือพัฒนา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุม
และแผนการดาเนินงาน การจั ดเตรีย มวัสดุแ ละอุ ป กรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้ อ มูล การรายงาน
ความก้าวหน้า และการนาเสนอโครงงาน จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
5723103 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

3(2-2-5) 5721201 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

สาระที่ปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565 และลด
จานวนหน่วยกิตเหลือ 1 หน่วยกิต
เพิ่มเนือ้ หาจรรยาบรรณ จริยธรรมใน
วิชาชีพคอมพิวเตอร์
ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565และปรับ
เพิ่มเนื้อหาการค้นคว้าบทความ
งานวิจัย การเขียนรายงาน
จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565 และเพิ่ม
หลักการเขียนแบบ การเขียนแบบสามมิติ ภาพไอโซเมตริก ภาพออบลิค ภาพฉาย และใช้โปรแกรม เนื้อหาการสร้างชิ้นงานด้วย
มาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐาน
ตัวอักษร โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการเขียน ส าเร็ จ รู ป ในการออกแบบ วงจรไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นแบบ 3 มิ ติ แ ละออกแบบด้ ว ย เครื่องพิมพ์สามมิติ
แบบร่าง การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพเสมือน การเขียนภาพตัด คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
การเขี ยนแบบงานไฟฟ้า การอ่ า นแบบงานระบบ หรือ การเขี ย นแบบก่อ สร้า ง โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
5724401 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(2-2-5) 5722204 หุ่นยนต์
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาให้อยู่ใน
Introduction to Robotics
Robotics
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
องค์ประกอบของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ รูปแบบของหุ่นยนต์แบบ
องค์ประกอบของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ การออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ การวางแผน 2565
เคลื่อนที่ แบบตรงและแบบผกผัน การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุ่นยนต์ แนวทางเดินและงานของแขนหุ่ นยนต์ การเขี ย นภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่ นยนต์ ปฏิบัติก ารเขีย นภาษา เปลี่ยนจากรูปแบบของหุ่นยนต์แบบ
การเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ปฏิบัติการเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุ่นยนต์
เคลื่อนที่ แบบตรงและแบบผกผัน
การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุ่นยนต์
เป็นการออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
5723403 ระบบฝังตัว
3(2-2-5) 5723205 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
Embedded Systems
Embedded System and Internet of Things
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565และ
ระบบฝั ง ตั ว เบื้ อ งต้ น เทคโนโลยี ร ะบบฝั ง ตั ว และการพั ฒ นาระบบฝั ง ตั ว
ระบบฝังตัวเบื้องต้น การพัฒนาระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมระบบฝังตัว หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ
สถาปัตยกรรมระบบฝังตัว หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ฝังตัว การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ฝังตัว การเชื่อ มต่อ กับอุป กรณ์ภายใน การสื่อสารระหว่างงานและการเชื่อมต่อกับอุ ปกรณ์ภายนอก การ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและ
Computer Drawing and Design byComputer

Drawing and Designing by Computer
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ภายใน การสื่อ สารระหว่า งงานและการเชื่อ มต่อ กับ อุ ป กรณ์ภ ายนอก การประหยัด ประหยัดพลังงานในระบบฝังตัว ความมั่นคงและเสถียรภาพในระบบฝังตัว และหลักการของอินเทอร์เน็ตของ
พลังงานในระบบฝังตัว ความมั่นคงและเสถียรภาพในระบบฝังตัว ปฏิบัติการออกแบบ สรรพสิ่ง เซ็นเซอร์ การระบุ ตาแหน่งที่ตั้ง การสื่อสารแบบไร้สาย โปรโตคอล การจัดเก็บข้ อมูลและความ
ระบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ และกรณีศึกษา
ปลอดภัย เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สถาปัตถยกรรม มาตรฐานการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการออกแบบระบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้
ออกแบบระบบฝังตัวและระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5) 5724207 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Control Systems
Automatic Control Systems
ศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติ การสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ของระบบพลวัต
ระบบควบคุม อั ต โนมัติ การสร้ า งแบบจ าลองคณิ ตศาสตร์ ข องระบบพลวั ต การวิ เคราะห์ ก าร
การวิเคราะห์การตอบสนองระบบควบคุม เชิงเส้นทางเวลาและทางความถี่ การจาลอง ตอบสนองระบบควบคุม เชิงเส้นทางเวลาและทางความถี่ การจาลองสถานการณ์ของระบบไม่เป็นเชิงเส้น การ
สถานการณ์ของระบบไม่เป็นเชิงเส้น การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้น ออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้น แนะนาระบบดิจิตอล และการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม
แนะนาระบบดิจิ ตอลและการใช้คอมพิว เตอร์เป็ นตัว ควบคุม ปฏิบัติการควบคุมระบบ ปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้น ระบบดิจิตอล และการใช้
อัตโนมัติ การออกแบบระบบควบคุมป้ อ นกลับ แบบเชิงเส้น ระบบดิจิ ตอลและการใช้ คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม
คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม
4123306 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ
3(2-2-5) 5723301 ระบบเว็บและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web-based Information System Development
Web System and Technologies
การจ าลองเว็บเซิร์ฟ เวอร์ การออกแบบระบบสารสนเทศบนเว็บ การสร้า ง
การจาลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบระบบสารสนเทศบนเว็บ การสร้างฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์
ฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์จาลอง ภาษาสคริปท์ที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ การเขียน จาลอง ภาษาสคริปท์ที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ การเขียนภาษาสคริปท์ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ภาษาสคริปท์ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การเขียนสคริปท์และเทคนิคในการพัฒนาระบบ การเขียนสคริปท์และเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของเฟรมเวิร์ค
สารสนเทศ
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ MVC การประยุกต์เฟรมเวิร์คแบบโอเพ่นซอร์ส การพัฒนาเอพีไอ จรรยาบรรณ
5724201 การพัฒนาเว็บขั้นสูง
3(2-2-5) จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ
Advanced Web Development
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ Framework รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบ
MVC แนวคิดและหลัก การทฤษฏีของภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนรูปแบบการเขีย น
โปรแกรมด้วย Framework ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Framework
4123101การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5) 5723302 การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
Object Oriented Programming
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ เมธอด และองค์ประกอบต่างๆ ของ
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ เมธอด และองค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุ การสืบทอด
วัตถุ วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลีมอร์ฟิซึม การพ้อง คุณสมบัติ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลีมอร์ฟิซึม การอินเทอร์เฟส เธรด การนาคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์
รูป การอินเทอร์เฟส เธรด การนาคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การใช้เอ ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การจัดการความผิดปกติโดย Exception ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ

สาระที่ปรับปรุง
จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565

-ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบที่
กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง 2565
-ประสานเนื้อหาวิชาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเว็บและวิชาการพัฒนา
เว็บขั้นสูง
-เพิ่มเนื้อหาจรรยาบรรณ จริยธรรมใน
วิชาชีพคอมพิวเตอร์

-ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาให้อยู่ใน
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
2565
-ตัดเนื้อหาการใช้เอพีไอและนาไปใส่
ในรายวิชาระบบเว็บและเทคโนโลยี
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สาระที่ปรับปรุง

5724206 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial computer
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม การควบคุม และจัดการในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์
การออกแบบฮาร์ดแวร์ การโปรแกรมควบคุม และจัดการด้วยภาษาระดับสูงเพื่อวัดควบคุมหรือสื่อสารข้อมูล
กับอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมผ่านทางช่องสื่อสารต่าง ๆ ปฏิบัติการพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรมตาม
ความเหมาะสม
5723209 ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่องานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Internet of Things
หลักการพื้นฐานของระบบไอโอทีในงานอุตสาหกรรม การวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม การ
สื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อในระบบไอโอทีอุตสาหกรรม เครือข่าย
และโปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรม
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5723210 เกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Agri-Intelligence and Internet of Things
หลักการพื้นฐานของระบบเกษตรอัจฉริยะ การวัดและเครื่องมือวัดทางการเกษตร เซ็นเซอร์และท
รานดิวส์เซอร์ทางการเกษตร ระบบควบคุมทางการเกษตร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายการสื่อสาร
สาหรับการพัฒนาระบบอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางการเกษตร จรรยาบรรณ จริยธรรมใน
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5724303 การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Testing
คาศัพท์และพื้นฐาน การตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง การทดสอบและประเมินส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มนุษย์ การวิเคราะห์และการรายงานปัญหา การทดสอบ จรรยาบรรณ จริยธรรม
ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการการทดสอบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบหาความจริงตามข้อกาหนด เข้าใจการ
จัดทาความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ การรวบรวมเทคนิคการทดสอบ กระบวนการเขียนโค้ดที่สมบูรณ์
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5722303 หลักการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Network
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สาระที่ปรับปรุง
5723304 การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
Software Development in Virtual Environment
PLOs
หลัก การใช้ สภาพแวดล้ อ มเสมื อ นแทนการพัฒ นาระบบบนเครื่ อ งแม่ข่ า ยจริง ปฏิบั ติก ารใช้
สภาพแวดล้อมเสมือนด้วย containers สาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์และนาไปใช้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
รองรับความสามารถในการปรับขนาดซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับงานหรือองค์กร

3(2-2-5)

5724305 การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยระบบควบคุมการแก้ไข
3(2-2-5)
Software Development with Version Control System
หลักการพัฒนาซอฟต์แ วร์ประยุกต์ด้ว ยระบบควบคุมแก้ไข การติดตาม การบันทึก ประวัติก าร
เปลี่ยนแปลง การระบุเวลาและรวบรวมรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น การเข้าถึงโค้ดต้นฉบับโดยผู้ใช้
หลายคน การอั พโหลดไฟล์ก ลับ เข้ าสู่ Revision Control System ปฏิบั ติก ารพัฒนาซอฟต์ แ วร์ร่ว มกันใน
ลักษณะทีมด้วย Revision Control System
5724306 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้
3(2-2-5)
User Experience and User Interface design
การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (ยูเอ็กซ์) ความหมายและความสัมพันธ์ของแนวคิดหลัก การ
สร้างแบบจาลองและการทดสอบผู้ใช้วิธี แบบจาลองการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ หลักการของ
การออกแบบหน้าจอ หลักการออกแบบให้เข้าถึงทุกผู้ใช้ ชนิดของตัวควบคุมอุปกรณ์ ตัวควบคุมหน้าจอ การ
เลือ กใช้ข้ อความ กราฟิกส์ และสีที่เหมาะสม จรรยาบรรณ จริย ธรรมในวิชาชีพคอมพิว เตอร์ ปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้และการทดสอบซ้า
5724307 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
3(2-2-5)
NoSQL Database
โครงสร้างและความหมายของฐานข้อมูลแบบ NoSQL ฐานข้อมูล คอลเลคชั่น ด็อกคิวเมนท์ ชนิด
ข้อมูล การใช้ Aggregation คิวรีข้อมูล การค้นหาข้อมูลด้วยเรกูลาร์เอ็กเพรสชั่น การใช้งานอินเด็กซ์ ทราน
แซคชั่น การสารองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง ปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล NoSQL
ด้วยภาษาโปรแกรม
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5721402 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในระบบ
Computer Network and Security
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรแกรม
ประยุกต์ทางเครือข่ายและโปรโตคอลทีใ่ ช้ เว็บและ HTTP FTP ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
และ SMTP ระบบโดเมนเนม โปรแกรมประยุกต์แบบเพียร์ทูเพียร์ โปรโตคอลชั้นทราน
สปอร์ต UDP และ TCP โปรโตคอลชัน้ เครือข่าย IP หมายเลข IP การรับส่งข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ปฏิบัตกิ ารสื่อสารข้อมูล เช่น การใช้โปรแกรมจาลองการทางานของ
โปรโตคอล
5724302 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Security
กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นที่ต้องคานึงถึงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
ข่า วสาร ชนิดและแหล่งที่มาของภัย คุก คามของระบบคอมพิว เตอร์แ ละเครือ ข่ ายการ
จัดการเรื่องความมั่นคง ภัยที่เกิดกับคอมพิวเตอร์ มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
ความหมายของวิทยาการเข้า รหัสลับ การประยุกต์ใช้วิทยาการเข้ ารหัสลับในปัจ จุบั น
ระบบรหัสลับ การวิเคราะห์การเข้ารหัสลับและการโจมตีแบบ ตะลุย วิทยาการเข้ารหัสลับ
แบบดั้งเดิม วิทยาการเข้ารหัสลับ แบบกุญแจสมมาตร
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐานอีเธอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย การรับส่งแพกเก็ตในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัส
ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายและระบบกลุ่มเมฆ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อตรวจสอบแพ็กเก็ต ปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมเพื่อเข้าและถอดรหัส การใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือข่าย

5723404 การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Advertising and Pubic Relations Media
การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิต รูปแบบ เทคนิคและเครื่องมือการนาเสนองานสร้างสรรค์
สื่อ การนาเสนอและถ่า ยทอดสื่อ มัลติมีเดีย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยเทคนิคและเทคโนโลยี การ
เลือ กใช้ช่อ งทางในการใช้สื่อ ที่มีความเหมาะสม กระบวนการนาเสนอสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่า นสื่อ
เทคโนโลยี แ บบต่ า งๆ จรรยาบรรณ จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ คอมพิ ว เตอร์ ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต สื่ อ โฆษณาเ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์
5723405 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Topics in Computer Technology
การศึกษาและค้นคว้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลงาน นวัตกรรม
5723303 เครือข่ายไร้สาย
3(2-2-5)
5723407 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
3(2-2-5)
Wireless Network
Wireless Network Design and Implementation
ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารแบบไร้สายสมัยใหม่ หลักมูลการออกแบบ
หลักการออกแบบและการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
เทคนิคการเข้าถึงหลายทางสาหรับการสื่อสารแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สาย มาตรฐาน คุณลักษณะของสัญญาณ การจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย การวิเคราะห์สัญญาณ การใช้โปรแกรมตรวจสอบ

สาระที่ปรับปรุง
ประสานเนื้ อ หาวิ ช าหลั ก การระบบ
เครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ บ างส่ว นและ
วิ ช า ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
สารสนเทศ
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การสื่อสารแบบไร้สาย ระบบ เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้ สาย วายฟายและระบบเครือข่าย สัญญาณ การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้ง การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย งาน
แบบไร้สายบนมาตรฐาน IEEE 802.11
ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย การตั้งค่าการใช้งานและ กาหนดคุณลักษณะการทางานของอุปกรณ์ การทดสอบการ
ทางานของระบบเครือข่ายไร้สาย
5723408 การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Development of Data Warehouse and Data Mining
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นหาองค์ความรู้จากฐานข้อมูล คลังข้อมูล เปรียบเทียบฐานข้อมูล
สาหรับดาเนินงานกับคลังข้อมูล ระบบคลังข้อมูลและส่วนประกอบ แบบจาลองมิติ กระบวนการวิเคราะห์
ออนไลน์ (โอแล็บ) การเตรียมข้อมูล เหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบเหมืองข้อมูล วิธีการทาเหมือง
ข้อ มูล ได้แ ก่ กฎความสัมพันธ์ การจ าแนกประเภท การทานาย และการจั ดกลุ่ม ปฏิบัติ ก ารประยุกต์ใช้
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
5721105 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5) 5721409 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Office Automation System
Software Skills for Computer Professional
ลักษณะของระบบสานักงานอัตโนมัติ โครงสร้างของสานักงานและสานักงาน
ซอฟต์แวร์ในระบบองค์กร ระบบปฏิบัติการ ชุดซอฟต์แวร์ในสานักงาน คลาวด์ไดรฟ์ เครื่องมือ
อั ตโนมัติ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสานัก งานอั ตโนมัติ การพิจ ารณาตัดสินใจนาระบบ สื่อสารและการทางานร่วมกัน โซเชียลมีเดีย การแสดงแผนภาพโดยใช้ข้อมูล เครื่องมือค้นหา จรรยาบรรณ
สานักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ การจัดสิ่งแวดล้อมในสานักงานอัตโนมัติ และผลกระทบใน จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ
การใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปที่ใช้ใน
ระบบสานักงาน
5723410 การประมวลผลแบบคลาวด์
3(2-2-5)
Cloud Computing
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) การบริการบน
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การให้บริการซอฟต์แวร์ SAAS การให้บ ริการแพลตฟอร์ม การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน บริการระบบจัดเก็บข้อมูล บริการร่วมและรวม (Composite Service) การใช้ประโยชน์
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จรรยาบรรณ จริย ธรรมในวิ ชาชี พ คอมพิว เตอร์ ปฏิบั ติก ารประยุก ต์ใ ช้
โปรแกรมประมวลผลแบบกลุ่มงานเพื่อพัฒนางานด้านธุรกิจดิจิทัล
5722105 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3(2-2-5)
5721411 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Application of Computer Graphics
Computer graphics and multimedia

สาระที่ปรับปรุง
- การวิเคราะห์สัญญาณ การใช้
โปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ การ
เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ติดตั้ง การรักษาความปลอดภัยบน
เครือข่ายไร้สาย
เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
PLOs

เพิ่มเนื้อหาจรรยาบรรณ จริยธรรมใน
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปรับเนื้อหาโดย
การเพิ่มซอฟแวร์ทางด้านเครื่องมือ
สื่อสารและการทางานร่วมกัน

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
PLOs

ปรั บ รหั ส วิ ช าและชื่ อ วิ ช าให้ อ ยู่ ใ น
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
2565
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พื้นฐานงานทางด้านกราฟิกส์ หลักการออกแบบภาพกราฟิกส์ หลักการใช้สี
พื้นฐานงานทางด้า นกราฟิก ส์ หลัก การออกแบบภาพกราฟิก หลัก การใช้สีอุ ป กรณ์ที่ใช้ในงาน
อุป กรณ์ที่ใช้ในงานคอมพิว เตอร์ก ราฟิก ส์ การประมวลผลภาพในระบบคอมพิว เตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านกราฟิก
กราฟิกส์ ระบบสีในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พื้นที่ในการจัดเก็บภาพกราฟิกส์ รูปแบบ แบบ 2 มิติ หรือ แบบ 3 มิติ รวมไปถึงกระบวนการ ในการผลิตสื่อประสมและการแสดงผลของสื่อประสม
การจัดเก็บข้อมูลกราฟิกส์ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านกราฟิกส์ แบบ 2 มิติ หรือ แบบ ในทางสื่อการศึกษา เทคโนโลยีสื่อประสม และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3 มิติ
5722304 การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

Computer Network Design and Management

ศึกษาออกแบบระบบเครือข่าย คิดค่าใช้จ่าย รูปแบบและแนวทางในการจัดการ
ระบบเครือข่าย การตรวจสอบ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาด
และการแก้ไขป้องกัน หลักการพื้นฐานการจัดการงานของระบบปฏิบัติการ การวิเคราะห์
ปริมาณงานเพื่อเตรียมเครื่องแม่ข่าย ปฏิบัติ การติดตั้งระบบปฏิบัติการในเครื่องแม่ข่าย
เพื่อเตรียมแม่ข่ายศูนย์กลางข้อมูล โปรแกรมอานวยความสะดวกการใช้งานระบบที่สาคัญ
การสารองและการกู้คืนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของ ระบบและเครือข่าย การ
วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติการทดลองตั้งค่ า SNMP
บนอุปกรณ์เครือข่าย
4124705 หลักการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
3(2-2-5)
Principles of E-Commerce and Online Marketing
แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการชาระเงินออนไลน์ ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การศึกษาและฝึกการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปหรือภาษาการเขียนโปรแกรม
4122801 ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
English for Computer
ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ คาศัพท์เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การอ่าน
จับใจความบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จากงานวิชาการ วารสาร

สาระที่ปรับปรุง
เพิ่มเติม
-กระบวนการในการผลิตสื่อประสม
-การแสดงผลของสื่อประสมในทาง
สื่อการศึกษา
-เทคโนโลยีสื่อประสม
เพิ่มเนื้อหาจรรยาบรรณ จริยธรรมใน
วิชาชีพคอมพิวเตอร์
5722412 การจัดการเครื่องแม่ข่าย
3(2-2-5)
ปรั บ รหั ส วิ ช าและชื่ อ วิ ช าให้ อ ยู่ ใ น
Server Management
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์ หลักการกาหนดสิทธิผู้ใช้ การกาหนดและรักษาความ 2565
ปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม เพิ่มเนื้อหาจรรยาบรรณ จริยธรรมใน
ระบบปฏิบัตกิ ารบนเครื่องแม่ข่าย การตัง้ ค่าพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย การให้บริการในรูปแบบ วิชาชีพคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ การกาหนดการทางานของไฟร์วอลล์ การจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ใช้งาน การกาหนดสิทธิ์ใช้
งานควบคุมเครื่องแม่ข่าย ระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การติดตั้งและบริหารจัดการโปรแกรมให้บริการ

5722413 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
3(2-2-5)
-ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบที่
Principles of E-Commerce and Online Marketing
กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง 2565
แนวคิดและรูป แบบของพาณิชย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โครงสร้า งพื้ นฐานของพาณิช ย์อิ เล็ก ทรอนิก ส์
หลั ก การตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงิ น ออนไลน์ ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ของพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การศึกษาและฝึก ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปหรือภาษาการเขียนโปรแกรม
5723001 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
English for Computer technology
คาศัพ ท์เฉพาะทางด้านคอมพิว เตอร์ การอ่า นจับ ใจความบทความภาษาอั งกฤษที่เกี่ยวข้ องกับ
คอมพิ ว เตอร์ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล งานวิ ช าการ วารสาร นิ ต ยสาร ต ารา คู่ มื อ หรื อ แหล่ง ข้ อ มู ล ต่า งๆด้ ว ย

-ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาให้อยู่ใน
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
2565
เพิ่ม
- การสืบค้นข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษ
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สาระที่ปรับปรุง
นิตยสาร ตารา คู่มือ หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการฝึกทักษะการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานอย่างย่อ รวมทั้งการฝึกทักษะการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ - การเขียนรายงานอย่างย่อ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
5724101 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและการนาเสนอ
3(2-2-5)
English for Work and Presentation
คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคที่ใช้ในการสมัครงาน ฝึกปฏิบัติการสรุป
ใจความสาคัญเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียน
ประวัติส่วนตัว การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน คาศัพท์ สานวน และรูป
ประโยคที่ใช้ในการนาเสนอ ฝึกปฏิบัติการพูด นาเสนอข้อมูลจากภาพ กราฟ แผนภูมิ
การนาเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ประกาศ แผ่นพับ การจัดป้ายนิทรรศการ การตอบข้อ
ซักถาม การอธิบายขยายความ
5724503 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1(90)

5724002 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและการนาเสนอ
3(2-2-5)
-ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาให้อยู่ใน
English for Work and Presentation
รูปแบบที่กาหนดในหลักสูตรปรับปรุง
คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคที่ใช้ในการสมัครงาน ฝึกปฏิบัติการสรุปใจความสาคัญเกี่ยวกับ 2565
ประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การกรอกใบสมัครงาน การ
สัมภาษณ์งาน คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคที่ใช้ในการนาเสนอ ฝึกปฏิบัติการพูด นาเสนอข้อมูลจาก
ภาพ กราฟ แผนภูมิ การนาเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ประกาศ แผ่นพับ การจัดป้ายนิทรรศการ การตอบ
ข้อซักถาม การอธิบายขยายความ

5724504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5(450)
Field Experience in Computer Technology
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการที่เหมาะสม เพือ่ ให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์
ในอาชีพ

5724902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5724901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2(180)
ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบที่กาหนด
Preparation of Training Experience in Computer Technology
Preparation of Field Experience in Computer Technology
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
วิชาชีพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รับทราบลักษณะ และโอกาสของการประกอบ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้รับทราบลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจต
อาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
คติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
5(450)

Field Experience in Computer Technology
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในองค์การ หรือหน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ
5724903 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
1(90)
Preparation of Co-operative Education
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง หลักการสหกิจศึกษา บทบาท
และหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เติมเต็มศักยภาพด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงาน

ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565

เพิ่มรายวิชาใหม่ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่เลือกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา
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หลักสูตรเดิม ฉบับปีพ.ศ. 2560
5724505 สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา มีการมอบหมายภาระงานที่
ชัดเจนแน่นอน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการนา
ความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหา
ความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปีพ.ศ. 2565
สาระที่ปรับปรุง
5724904 สหกิจศึกษา
6(540)
ปรับรหัสวิชาให้อยู่ในรูปแบบทีก่ าหนด
Co-operative Education
ในหลักสูตรปรับปรุง 2565
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน และ
ต้อ งปฏิบั ติตามกฎระเบี ย บขององค์ก รเสมือ นเป็ นพนัก งาน มีก ารนาความรู้ที่ได้ศึก ษามาบู รณาการเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

88

ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
--------------------------------------------เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง
กับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2562"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิก
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในสานักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้าน
ทะเบียนและการประมวลผล
“คณบดี”
หมายความว่า ค ณ บ ดี ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ณ ะ แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ที่
ปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น ควบคุ ม แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าในการเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า การจั ด การศึ ก ษาอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการจั ด
การศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“บุคลากรประจาการ”
หมายความว่า บุ คคลที่ กาลั ง ปฏิบั ติ ง านทั้ ง สั ง กัด ภาครัฐ บาลหรื อ
เอกชน โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาปกติ ใ นระบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ถัด จากภาคการศึกษาที่ นั กศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต ร” หมายความว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รอุ ด มศึก ษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 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 กรอบมาตรฐา นคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 8 การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
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8.1 กาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวน
ชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่ วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
8.2 การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 9 การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะ
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
9.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่ มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
(2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียน
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน 22 หน่วย
กิต การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่กาลังออกฝึกประสบการณ์วิช าชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้ นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายให้
ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้
9.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ลงทะเบียนเรีย นได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา
และคณบดี
(2) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี เพื่อ
ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม จากแผนการศึ ก ษาในภาคการศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2
แล้วแต่กรณี
9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและ
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ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้
ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
9.6 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึ กษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้ อ งช าระค่า ธรรมเนี ย มเพื่ อคืน สภาพการเป็ น นั กศึก ษาหรื อค่า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษา
ภาคพิเศษ
9.7 ในกรณีมี โครงการแลกเปลี่ ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบัน การศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย
อธิ การบดีอาจพิ จ ารณาอนุ มัติ ให้ นั กศึกษาลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช าที่ เปิ ด สอนในสถาบั น การศึกษาอื่ น แทนก าร
ลงทะเบียนในมหาวิ ทยาลั ย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบีย บมหาวิ ทยาลั ยที่เกี่ย วกับการเก็บเงินค่าธรรมเนีย ม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
9.8 การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ดาเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 2
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 10 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 10 เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็น
นักศึกษา ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้
ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ที่ตนสอน
ข้อ 15 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทารายละเอียด
ของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 16 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงาน
ผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่ อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
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หมวด 3
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 18 การลา
18.1 การลาป่วย
นั กศึกษาผู้ ใดที่ ป่ ว ยจนไม่ ส ามารถเข้า ชั้ น เรีย นได้ ให้ ยื่ น ใบลาต่ ออาจารย์ ผู้ ส อน ในกรณี ที่
นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วนาไป
ขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
18.2 การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้า
เรียน
18.3 การลาพักการศึกษา
18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รับทุ นแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่น ใดซึ่ง มหาวิ ทยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร
18.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็ นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
18.3.3 นั กศึกษาที่ ล าพั กการศึกษา หรือถูกสั่ ง พั กการศึกษาตลอดหนึ่ ง ภาคการศึกษาหรื อ
มากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
18.4 การลาออก
นักศึกษาผู้ ใดประสงค์จ ะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิ ธีการที่ ม หาวิท ยาลั ย กาหนด โดยผ่ า นการเห็ นชอบของ
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา
19.1 การย้ ายสาขาวิ ช าภายในคณะ ให้เป็ น ไปตามเงื่อนไขที่ม หาวิท ยาลั ยกาหนดและได้รับ การ
เห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
19.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไป
สั ง กัด แล้ ว ให้ ผู้ อานวยการส านั กส่ ง เสริม วิ ช าการฯ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยต้ องท าให้ แ ล้ ว เสร็จ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
20.1 เสียชีวิต
20.2 ลาออก
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
20.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ตามข้อ 21
20.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
20.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรกาหนดไว้ หรือใช้เวลา
ในการศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3
20.7 ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
20.8 ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
20.9 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 20.4 ข้อ 20.5 ข้อ 20.6 ข้อ 20.7และข้อ 20.8 ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
21.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษา
21.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่
10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8
ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
21.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 3 นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา
21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 6 ที่ 9 ที่ 12
ที่ 15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
21.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.3 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นั กศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ได้
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หมวด 4
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษาอย่าง
สม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้น
แต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติ
ผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์
อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้น
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชา
นั้น
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคา
ร้องขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วั นเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ
หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F”
ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง
ข้อ 25 ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
25.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
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กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดย
ใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผล
โดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษา
เอกเทศทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษา
อิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น 1(0-60-0)) เป็น
ต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้สาหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดการเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
25.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ
โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้า
ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผล
การเรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามลาดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
ข้อ 26 ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
26.1 AU (Audit) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
26.2 W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม - ถอน
รายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
26.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
26.3 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้น ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
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26.3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นคาร้อง
ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ 35 พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
และผลการประเมินผลการศึกษาภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผล
จากอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดั งกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้น
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 27 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ 28 การหาค่าระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี
และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ 29 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้
29.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
29.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
29.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 30 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
30.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับ ปริญญาตรี (ต่ อเนื่ อง) สอบได้ ค่า ระดับ ผลการเรีย นเฉลี่ ย สะสมระดั บ อนุป ริญ ญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
30.3 นั กศึกษาภาคปกติ ในกรณี ที่ เรีย นหลั กสู ต ร 4 ปี มี ส ภาพการเป็ น นั กศึกษาไม่ เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
30.4 นั กศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่ เรียนหลั กสู ตร 4 ปี มี สภาพการเป็ นนั กศึกษาไม่ เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
หมวด 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 31 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
31.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
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31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่มเติม
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
31.4.1 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
31.4.2 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึ กษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 12
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
กรณี มี ก ารโอนผลการเรี ย นหรื อ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะ
อื่น ๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 32 การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและ
ดาเนิน การรับจ่ า ยเงิ น ค่า ธรรมเนี ย มการศึกษาได้ ตามที่ กาหนดไว้ในระเบี ยบมหาวิ ทยาลัย ที่ เกี่ย วกับ การเก็บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 34 การจ่า ยค่า ตอบแทนการสอน ให้ม หาวิ ทยาลัย สามารถจ่ ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่ า ย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 35 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ
ประกอบด้วย
35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
35.2 คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
35.3 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ
35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการ
35.6 รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
35.7 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน
ให้ ค ณะกรรมการวิ ช าการท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ ช าการข อง
มหาวิทยาลัย กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และทาหน้าที่อื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภา
วิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย
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ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 36 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาค
ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิ
ยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่ง
ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น ” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอั ธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้ นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบ
อื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอ
ยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็ นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน
หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น ผู้
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการ
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เรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งไม่ เ คยถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอ
โอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัตขิ ้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ
4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้น
ต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1
ปีการศึกษา
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(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับ
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จ ะขอโอนผลการเรียนและยกเว้ นการเรียนรายวิช า ต้องด าเนิน การให้ เสร็จ สิ้น ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรี ยนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลั กสูตรของมหาวิทยาลัย
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-----------------------------------------เพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย
ประธานสาขาวิขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิรตั น์ ยอดดาเนิน
กรรมการ
อาจารย์เศวต สมนักพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)

รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Signature Code : F๖๘LY๔y+rapFPnOQ๑OU๓
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
-----------------------------------------เพื่อให้การพัฒนา/ปรับ ปรุงของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๘ อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ดังมีรายนามต่อไปนี้
อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย
อาจารย์ ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา
นางสาวดวงหทัย พันธุรัตน์
นายศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิรตั น์ ยอดดาเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Signature Code : F๒dbc๔i๒๔xxLTWQ๙+YMj
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
----------------------------------------- -----------------------------------------เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๘ อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จึงแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๕) ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
นางสาวมุธิตา จิตตริด
นางสาวชนิตา มาพึ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฎ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์
นายสุรชัย พรมฮวด
นายธงชัย บุญไทย
อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย
อาจารย์เศวต สมนักพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Signature Code : F6NYYwCyI7QDFmiL3Tev
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายนรุตม์ บุตรพลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
2553
2545
2542

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
จตุรงค์ ธงชัย, นรุตม์ บุตรพลอย และเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์. (2561). การพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาด้วย
เทคโนโลยีอ าร์ เ อฟไอดี . ใน รายงานสื บเนื่องจากการ ประชุมวิช าการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 (4th I-TECH CON) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่น
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน. 12-13 กรกฎาคม 2561. (หน้า 256 - 260). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
จตุรงค์ ธงชัย, นรุตม์ บุตรพลอย และเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์. (2561). การพัฒนาระบบนาทางเพื่อผู้พิการ
ทางสายตาด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 4 (4th I-TECH CON) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0
เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน. 12-13 กรกฎาคม2561 (หน้า 328-333). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร.
พรหมเมศ วีระพันธ์, จินดาพร อ่อนเกตุ, นรุตม์ บุตรพลอย และกนกวรรณ เขียววัน. (2561). การพัฒนา
โปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีสาหรับจัดลาดับข้อมูล. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (หน้า 468-742). เพชรบุรี :มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี. (2-5 ธันวาคม 2561).
นรุตม์ บุตรพลอย, กนกวรรณ เขียววัน, พรหมเมศ วีระพันธ์ และจินดาพร อ่อนเกตุ. (2561). การพัฒนาการ
ประมาณค่าสูญหายด้วย K-nearest Neighbor แบบขนาน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (หน้า 521-525). เพชรบุรี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี.(2-5 ธันวาคม 2561).
สุรวิชญ อนุวรรณ, คณุตม์ สุวรรณกุล และนรุตม์ บุตรพลอย. (2564). การประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์
อนุกรมเวลาในการทานายยอดขายกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟศิลากาแพงเพชร. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5. พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ. (15-16 มกราคม 2564).
นัจทิณี มาแก้ว และนรุตม์ บุตรพลอย. (2564). การพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามการใช้งบประมาณคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ.
(15-16 มกราคม 2564).
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บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Narut Butploy, Kanokwan Khiewwan, and Pakin Maneechot. (2019). Prediction of energy
building using artificial neural networks. In GMSARN Int. Conf. on Innovative
Energy, Environment, and Development in GMS (pp 1-6). Luang Prabang, Lao PDR :
The Grand Luang Prabang.
Butploy, N., Maneechot, P and Klungsida, N. (2020). Human Behavior Recognition in a Smart
Home by Artificial Neural Networks. Journal of Renewable Energy and Smart Grid
Technology. 15(2). July-December 2020.
นรุตม์ บุตรพลอย และ แสงทอง บุญยิ่ง. (2563). การจาแนกพระเครื่องด้วยดีฟเลิร์นนิ่ง. วารสารวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ. 8(1), 100-111.
3. รายวิชาที่สอน (*ในหลักสูตรนี้)
รหัสวิชา
5721102
5722103
5721106
5721107
5722203
5721401
5723403
5724406
5723301
5723302
5723304
5724305
5724306
5724307
5721402
5723404
5723405
5721409
5721411
5722412
5724901
5724902
5724903
5724904

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับคอมพิวเตอร์
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระเบียบและขัน้ ตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
พื้นฐานระบบเครือข่าย
สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบเว็บและเทคโนโลยี
การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยระบบควบคุมแก้ไข
การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในระบบ
การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
การจัดการเครื่องแม่ข่าย
เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา (ไม่นบั หน่วยกิต)
สหกิจศึกษา

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(180)
5(450)
1(90)
6(540)
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางสาวกนกวรรณ เขียววัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
2547
2544

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
พรหมเมศ วีระพันธ์, จินดาพร อ่อนเกตุ, นรุตม์ บุตรพลอย และกนกวรรณ เขียววัน. (2561). การพัฒนา
โปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็น เอ็มพีสาหรับจัดลาดับข้อมูล. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (หน้า 468-742). เพชรบุรี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. (2-5 ธันวาคม 2561).
นรุตม์ บุตรพลอย, กนกวรรณ เขียววัน, พรหมเมศ วีระพันธ์ และจินดาพร อ่อนเกตุ. (2561). การพัฒนาการ
ประมาณค่ า สู ญ หายด้ ว ย K-nearest Neighbor แบบขนาน. ในรายงานสื บเนื่อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (หน้า 521-525). เพชรบุรี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. (2-5 ธันวาคม 2561).
กนกวรรณ เขียววัน , ฆัมภิช า ตัน ติสั น ติส ม, จินดาพร อ่อนเกตุ , วันเฉลิ ม พูนใจสม และอรปรียา คาแพ่ง.
(2561). การศึกษาความสอดคล้องของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กับ หลักการ
Search Engine Optimization (SEO). ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 21 ธันวาคม 2561 (หน้า 395
- 403). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ดวงหทัย พันธุรัตน์, มริสา การะเวก และกนกวรรณ เขียววัน. (2563). ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์. ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชมงคลราชมงคลธัญบุรี. (17 ธันวาคม 2563).
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ฆัมภิชา ตันติสันติสม จินดาพร อ่อนเกตุ กนกวรรณ เขียววัน อรปรียา คาแพ่ง และวันเฉลิม พูนใจสม. (2562).
การศึกษาความสอดคล้องของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกับมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครั ฐ . วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ , 14(1), 133-141.
มกราคม-เมษายน 2562.
Narut Butploy, Kanokwan Khiewwan, and Pakin Maneechot. ( 2019) . Prediction of energy
building using artificial neural networks. In GMSARN Int. Conf. on Innovative
Energy, Environment, and Development in GMS (pp 1-6). Luang Prabang, Lao PDR :
The Grand Luang Prabang.
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Khiewwan, K., Weeraphan, P., Tantisontisom, K. , and Ongate, J. (2020). Application of Data
Mining Techniques for Classification of Traffic Affecting Environments. Journal
of Renewable Energy and Smart Grid Technology. 15(1). January-June 2020.
3. รายวิชาที่สอน (*ในหลักสูตรนี้)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5721102
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับคอมพิวเตอร์
5722103
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
5723104
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
5721106
ระเบียบและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
5721107
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
5723403
สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724406
โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5723301
ระบบเว็บและเทคโนโลยี
5723302
การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ
5724303
การทดสอบซอฟต์แวร์
5723304
การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน
5724305
การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยระบบควบคุมแก้ไข
5724306
การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้
5724307
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
5723405
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5723408
การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล
5721409
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
5722413
หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
5723001
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724002
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและการนาเสนอ
5724901
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724902
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724903
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
5724904
สหกิจศึกษา

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(180)
5(450)
1(90)
6(540)
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายเศวต สมนักพงษ์
อาจารย์

1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่สาเร็จ
2553
2551

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
พีรณัฐ มีสกุล, ศรัณย์ วะรินทร์และเศวต สมนักพงษ์. (2563). การจาแนกรูปภาพบุคคลและรูปภาพที่ไม่ใช่
ประเภทบุคคลด้วยโครงข่ายเรซิดวลแบบลึกและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. ใน รายงานสืบ
เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 4 ด้ า นนวั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชมงคลราชมงคลธัญบุรี. (17 ธันวาคม 2563).
3. รายวิชาที่สอน (*ในหลักสูตรนี้)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5721102 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับคอมพิวเตอร์
5722103 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
5723104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
5721105 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5721106 ระเบียบและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม
5721107 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
5722203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
5723403 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724406 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5723209 ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่องานอุตสาหกรรม
5723210 เกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5723301 ระบบเว็บและเทคโนโลยี
5723302 การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ
5724303 การทดสอบซอฟต์แวร์
5723304 การพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน
5724305 การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยระบบควบคุมแก้ไข
5724306 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้
5724307 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
5721402 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในระบบ
5723405 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
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)
1(1-0-2)
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
5723407
5723408
5721409
5723410
5723001
5724002
5724901
5724902
5724903
5724904

ชื่อวิชา
การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
การพัฒนาคลังและเหมืองข้อมูล
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
การประมวลผลแบบคลาวด์
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและการนาเสนอ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
สหกิจศึกษา

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(180)
5(450)
1(90)
6(540)
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายจตุรงค์ ธงชัย
อาจารย์

1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
2558
2554

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
จตุรงค์ ธงชัย, นรุตม์ บุตรพลอย และเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์. (2561). การพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาด้วย
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุต สาหกรรม
ระดับชาติ ครั้ งที่ 4 (4th I-TECH CON) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อ
ท้ อ งถิ่ น เข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น . 12-13 กรกฎาคม 2561 (หน้ า 256 - 260). ก าแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
จตุรงค์ ธงชัย, นรุตม์ บุตรพลอย และเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์. (2561). การพัฒนาระบบนาทางเพื่อผู้พิการ
ทางสายตาด้ ว ยเทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี . ใน รายงานสื บ เนื่ อ งจากการ ประชุ ม วิ ช าการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 4 (4th I-TECH CON) การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน. 12-13 กรกฎาคม 2561 (หน้า 328-333).
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
จิรพัฒน์ แสงศิริ, วรวิช แสนใจกล้า และจตุรงค์ ธงชัย. (2563). เรือเก็บวัชพืชทางน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์.
ใน รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุม วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ.
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ. (27 ตุลาคม 2563).
วิษณุ แป้นสุวรรณ์, วรธน เกษประทุม และจตุรงค์ ธงชัย. (2563). ระบบแจ้งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผ่าน
แอปพลิ เ คชั น ไลน์ . ใน รายงานสื บ เนื่ องจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 4ด้ า น
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชมงคลราชมงคลธัญบุรี.
(17 ธันวาคม 2563).
มนทวี ทักท้วง และจตุรงค์ ธงชัย. (2563). ระบบยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตูและบันทึ ก
ข้อมูลออนไลน์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม
เพื่อ การเรี ย นรู้ และสิ่ ง ประดิ ษฐ์ . ปทุม ธานี : มหาวิท ยาลั ย ราชมงคลราชมงคลธัญบุ รี. (17
ธันวาคม 2563).
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3. รายวิชาที่สอน (*ในหลักสูตรนี้)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5721101
ดิจิตอลเบื้องต้น
5722202
ไมโครคอนโทรลเลอร์
5723403
สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724406
โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5721201
การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
5722204
หุ่นยนต์
5723205
ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5724206
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
5724207
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
5723209
ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่องานอุตสาหกรรม
5723210
เกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5723405
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5721409
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
5723410
การประมวลผลแบบคลาวด์
5724901
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724902
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724903
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา(ไม่นับหน่วยกิต)
5724904
สหกิจศึกษา

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(180)
5(450)
1(90)
6(540)
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายธนิรัตน์ ยอดดาเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปีที่สาเร็จ
2552
2550
2548

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
จิรายุ เทียนสันต์และธนิรัตน์ ยอดดาเนิน. (2563). ชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการทางานด้วยเสียง. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อ การเรียนรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ (หน้า 1766-1779). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชมงคลราชมงคลธัญบุรี. (17 ธันวาคม
2563).
สมรักษ์ วงค์โปทา, สิทธิดา รอดเกษม, นรุตม์ บุตรพลอย และธนิรัตน์ ยอดดาเนิน.(2563). เครื่องคัดแยกสีและ
ขนาดของลูกมะนาว. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิ ชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้าน
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ (หน้า 1780-1792). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรา มงคล
ราชมงคลธัญบุรี. (17 ธันวาคม 2563).
ราเมศวร์ ด้วงรักษา, อานวย ดีฤทธิ์, ภูมินทร์ ตันอุตม์ และธนิรัตน์ ยอดดาเนิน. (2564). การตรวจจับการสวม
หน้ากากอนามัยโดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึก และโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชัน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1 (หน้า 671-680). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. (22 กุมภาพันธ์ 2564)
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธนิรัตน์ ยอดดาเนิน และเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากใบอ้อย
และชานอ้อ ยสู่ วิส าหกิ จ ชุ มชน. วารสารเทคโนโลยีพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อม, 7(2), 12-24.
กรกฏาคม-ธันวาคม 2563.
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3. รายวิชาที่สอน (*ในหลักสูตรนี้)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5721101 ดิจิตอลเบื้องต้น
5721105 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5722202 ไมโครคอนโทรลเลอร์
5721401 พื้นฐานระบบเครือข่าย
5723403 สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724406 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5722204 หุ่นยนต์
5723205 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5724206 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
5724207 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
5723209 ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่องานอุตสาหกรรม
5723210 เกษตรอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
5721402 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในระบบ
5723405 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5723407 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
5721409 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
5722412 การจัดการเครื่องแม่ข่าย
5724901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5724903 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
5724904 สหกิจศึกษา

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(180)
5(450)
1(90)
6(540)
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายกฤติเดช จินดาภัทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
2554
2550

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
กฤติเดช จินดาภัทร์และคณะ. (2562). ระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web
Applicationงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร 20 ธันวาคม 2562 หน้า 1277.
กฤติเดช จินดาภัทร์และคณะ. (2562). การพัฒนาเกมสามมิติโดยการจาลองสถานที่จริง กรณี ศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 20 ธันวาคม 2562 หน้า 1262.
กฤติเดช จินดาภัทร์และคณะ. (2561). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อตรวจการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ ประเทศไทย 4.0” วิทยาการจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด 2 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 613.
กฤติเดช จินดาภัทร์และคณะ. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์ในการสอนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรม
วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏกาแพงเพชร แม่สอด. งานประชุมวิช าการ
ระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี 2561.” Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
4123715
4124704
5723103
4123306
4123301
4121006
4121601
4122201

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
พื้นฐานซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูล

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)
3(2-2-5)
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์)
วท.บ. (ฟิสิกส์) (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2550
2548

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์, วิชานนท์ ผ่องจิตต์, และ อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์. (2565). การพัฒนาแอปพลิเค
ชันเกมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วารสาร
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม
– มีนาคม 2565, หน้าที่ 194-202.
สองเมื อง,สุ กัญ ญา ธรรมธีร ะศิษ ฏ์ , และ อภิ นัน ท์ ธรรมธีร ะศิษ ฏ์ . (2565). แอปพลิ เ คชั น เกมค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับนักเรียนเด็กประถมศึกษาตอนต้น . งาน
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ครั้ ง ที่ 2, 14
มกราคม 2565, หน้าที่ 634-641.
อรรถวิทย์ โอฬารณรงค์ , ปรัชญา นิ่มแก้ว และอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ . (2564). ระบบตรวจสอบการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์ . การประชุมวิชาการระดับชาติ สาหรับ
นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ครั้ ง ที่ 1. ก าแพงเพชร: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร. (น. 681- 688). 22 กุมภาพันธ์ 2564.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
4121403
5724502
5722401
5723403
5721102
5723402
5724401
5723503

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ระบบฝังตัว
ฟิสิกส์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
สัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

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)
3(2-2-5)
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา
อาจารย์

1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
2552
2544

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
อังคณา ตาเสนา, ธีรศิลป์กันธา, มัลลิกา ทองเอม และนิพิฐพนธ์ ฤาชา. (2565). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรี ย บของกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ บ้ า นห้ ว ยกะโหลก ต าบลแม่ ป ะ อ าเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก.
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. 2565, มกราคม-มิถุนายน 2565).
ทักษิณ วังสิงห์, จิณณวัตร เสมกัน และนิพิฐพนธ์ ฤาชา. (2564). ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะด้วย
ระบบเทคโนโลยี การเชื่ อมต่ อ ของสรรพสิ่ ง. ในรายงานสื บ เนื่อ งจากการประชุ มวิช าการ
ระดั บ ชาติ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 1. 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564. (1015-1026). ก าแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
มัลลิกา ทองเอม, ธีรศิลป์กันธา, อังคณา ตาเสนา, นิพิฐพนธ์ฤาชา, และพิพัฒน์เกตุดี. (2563). รูปแบบการ
พัฒนาป่าชุมชนเพื่ อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ป่า
ชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่
2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 7 กุมภาพันธ์ 2563. (112-121). เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
5722303
5723303
5723304
4121006
5722104
5724302
5722304

ชื่อวิชา
หลักการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายไร้สาย
การโปรแกรมบนเครือข่าย
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
การบารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

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)
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ตาแหน่งทางวิชาการ

นายสามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์

1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปีที่สาเร็จ
2554
2549

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
อดิสรณ์ ปรีชา, ศุภัทชัย รุ่งเรือง และสามารถ ยืนยงพานิช (2564). โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชน
บ้านวังผาตาบล แม่จะเรา อาเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก การประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. 22 กุมภาพันธ์ 2564, หน้าที่
1034 - 1041
ศศิกัญชณา บุญนาค และสามารถ ยืนยงพานิช (2562). การส่งเสริมความสามารถในการฟัง -พูดภา
อังกฤษ ด้วยชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้า นขุนห้วยนกแล จั งหวัด ตาก การประชุมวิช าการและผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (6 – 7 สิงหาคม 2562).
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
4123710
5722403
4123801
5721103
4123602
4122203
4121404
5721401

ชื่อวิชา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
หลักสถิติสาหรับคอมพิวเตอร์
ดิจิตอลเบื้องต้น

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)
3(2-2-5)

