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คำนำ 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครั ้งแรกในปีการศึกษา 2536  แต่เดิมสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต่อมามีการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 จึง
ย้ายมาสังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไดด้ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
วงรอบ 5 ปี จากหลักสูตรปี พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอน และการผลิตบัณฑิตที่จบมามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
พ.ศ.2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  สอดคล้องต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับนโยบายประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ICT  ประกอบกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ มีการเพิ่มรายวิชาใหม่และ
ปรับปรุงวิชาเลือกออกเป็นกลุ่มทักษะ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทักษณะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ กลุ่มคอมพิวเตอร์
อัจฉริยะ เพื่อสร้างความเด่นชัดให้กับบัณฑิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยหลักสูตรฯ ปรับปรุงนี้จะเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2564 เป็นต้นไป   
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คณะ/ภาควิชา  

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science Program in Computer Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อภาษาไทย  :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Computer Science) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  B.Sc. (Computer Science) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
เรียนไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้   
 ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา    
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2564 
 โดยสภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ ...... / .........  
เมื่อวันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. .......... 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้อนุมัติ ในคราวประชุม  ครั้งที่ ..../.....  เมื่อวันที่ ..... เดือน 
....... พ.ศ. ......... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติในหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
(4) นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือนักเขียนโปรแกรม 
(5) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
(6) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ 
(7) นักพัฒนาเว็บไซต์ 
(8) ผู้ประกอบการอิสระด้านไอที 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ 

การศึกษา 
1 นางสาวทิพวรรณ์  นิยมวงศ์ 

3 2205 00244 xx x  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(คอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2547 
2538 

2 นางบุษยา  ประทุมยศ  
3 9201 00003 xx x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(คอมพิวเตอร์) 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2539 
2527 

3 นายปฏิคม  ทองจริง 
3 1005 02134 xx x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
อส.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2552 
2538 

4 นายวิสันต์  พูนชัย 
3 3607 00010 xx x 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2547 
2537 

5 นายคงกฤช  ปิตานนท์ 
1 2299 00143 xx x 

อาจารย์ M.Sc. (Information System Management) 
B.Sc. (Telecommunication  Science) 

Coleman University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2553 
2551 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานประกอบการ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์หนึ ่งที ่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือ การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้ากับเศรฐกิจโลก 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ผลักดันให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพการ
แข่งขันในระดับนานาชาติ  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่   12   ( พ.ศ. 2560 – 2564 )   ที ่กล่าวถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนอง
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมากยิ ่งขึ ้น การพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าวในระยะ 20 ปี ชี ้ถึง
แนวโน้มความต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมากที่จะเป็นผู้พัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยง
การผลิตในประเทศสู่เศรษฐกิจโลก บุคลากรดังกล่าวควรมีความเชี่ยวชาญ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้ ทั้ง
ในการปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงลึกและเชิงประยุกต์ และมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัล  ดังนั ้นเพื ่อรองรับ
สถานการณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ 20 ปี ในภาวะจำนวนประชากรลดลงและจำนวนผู้สนใจศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมมีแนวโน้มลดลง ประเทศไทยจึงเผชิญความท้าทายในการ
เตรียมกำลังบุคลากรจำนวนมากที่มีความพร้อมด้านทักษะองค์ความรู้ร่วมสมัยและนำสมัย  สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจดิจิทัลในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวิสาหกิจ (Enterprise Software) การ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบเคลื่อนที่และให้บริการแบบเว็บเซอร์วิส (Mobile and Web Service Software)   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้

คำน ึงถ ึงการเปล ี ่ยนแปลงด ้านส ังคมย ุคการส ื ่อสารไร ้พรมแดน  และการใช ้คอมพิวเตอร ์ท ุกหน 
ทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดา
ในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ มีการเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั ้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที ่ถูกลง เช่น โทรศัพท์เคลื ่อนที ่แบบ 
สมารท์โฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยใหม่มีความเร็วสูงพอที่จะใช้สื่อสาร
แบบสื่อประสมได้และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ก็เริ่มมีการใช้ในหลายประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่มีการใช้
คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
จำเป็นจะต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นำและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบ
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร 

ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และรองรับ 
การแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยี
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สารสนเทศจำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม 
โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี เนื่องจาก 
การใช้อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้
พฤติกรรม และค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่
คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร และสังคม ภายใต้
วัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนของสถาบัน 

1) รายวิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ได้แก่  แคลคูลัส 1 ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื้องต้น และสถิติเพื่อการวิจัย เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2) รายวิชาวิชาเฉพาะ มีเปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโ,ยีสารสนเทศ    

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะ

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหลักสูตรอื่นภายนอกคณะสามารถเลือกเรียนได้ในบาง
รายวิชา โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาในหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้บางรายวิชา 

ทั้งนี้ตามท่ีจัดไว้ในแผนการเรียนของหลักสูตรนั้น 
13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู ้แทนจากภาควิชาอื ่น  ในคณะที่
เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ โดยความร่วมมือในการประสานงานกับภาควิชาอ่ืน
นั้น เป็นการเปิดโอกาส มิได้กำหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใด แต่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของหลักสูตรอ่ืน 
โดยหากมีการบริการการเรียนการสอนให้หลักสูตรอื่น  จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิด
ภาระงานให้แก่หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรัชญา 
 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน  

ความสำคัญ  
 คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมไทยอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านชีวิตประจำวัน และ ด้าน
การเป็นเครื่องมือสำคัญในเกือบทุกสาขาวิชา ดังนั้นบัณฑิตซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จำนวนมากจึงจำเป็นในการพัฒนาประเทศ 

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และสาระรายวิชาให้ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการสังคมและ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน  

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
1. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

2. มีเจตคติท่ีดีและตระหนักในคุณค่าของวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพ และมุ่งม่ันในการพัฒนา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เกิดความก้าวหน้า  

3. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่จะนำไปศึกษาต่อในระดับสูงได้ 
4. มีความสามารถนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาการสาขาอ่ืนๆได้ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางอาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานไม่
ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) 
- ต ิดตามประเม ินหล ักส ูตร

อย่างสม่ำเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ 
ผู้ประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี 

- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ  
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการทำงานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน งานวิจัยและบริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์จาก
กา รน ำคว ามร ู ้ ท า ง ด ้ า น
ว ิทยาการคอมพ ิวเตอร์ ไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สน ั บสน ุ นบ ุ คล ากรด ้ า น 
การเรียนการสอนให้ทำงาน
วิจัย/งานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

 

- ปริมาณงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที ่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2562 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
(2) หรือมีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัครเข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
(3) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน เช่น บางคนสำเร็จการศึกษาในสายที่ไม่ได้เรยีน

เน้นด้านคณิตศาสตร์ หรือมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดปัญหาหรือเป็นอุปสรรคใน
การเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา เนื่องจากตำรา และเอกสารบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่
ในเกณฑ์ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศกำหนดในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน กรณีที่นักศึกษาที่รับเข้ามีพื้นฐานการเรียนทาง
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมาไม่เพียงต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา จำเป็นต้องปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยให้จัดอบรมก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2565 2567 2568 
จำนวนรับเข้า (ปี 1) 30 30 30 30 30 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา )1(  - - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
         หน่วย : พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 1,000 1,040 1,100 1,150 1,200 
2. งบดำเนินการ 90 100 150 200 250 
3. งบลงทุน 100 200 250 300 350 
4. งบเงินอุดหนุน 90 180 270 360 360 

รวม 1,390 1,560 1,740 1,910 2,080 
   

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 26,000 บาท/คน/ปี 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียนหรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดังนี้ 
ข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2561 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 
2560 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ใน
กรณีการไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      125   หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
 แบ่งออกเป็นหมวดวิชา มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม  9 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล 6 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาความอดทน  6  หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 6  หน่วยกิต 
 5) ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก  3  หน่วยกิต 
 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
 1) วิชาแกน   12 หน่วยกิต 
 2) วิชาเฉพาะด้าน  45 หน่วยกิต 

  - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต 
  - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 
  - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  6 หน่วยกิต 

 3) วิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 4) วิชาประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รวม     ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
1.1. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม  9  หน่วยกิต 

 บังคับเรียน  
0163001 พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for 
Sustainable Development 

3(3-0-6) 

 และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 

Moral Education for Self Development 
3(3-0-6) 

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 
Anti Corruption Immunity 

3(3-0-6) 
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0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

0163005 ชีวิตและความตาย 
Life and Death 

3(2-2-5) 

1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล  จำนวน  6  หน่วยกิต 
0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

Thai for Communication in the 21st Century 
3(2-2-5) 

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
English for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
Chinese for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
Khmer for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
Thai and ASEAN Society and Culture 

3(3-0-6) 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Life in the digital age 

3(2-2-5) 

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ 
Computer, Poll and Presentation 

3(2-2-5) 

 
1.3  กลุ่มวิชาความอดทน จำนวน  6  หน่วยกิต 

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น  
Volunteer with local development 

3(2-2-5) 

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 

3(3-0-6) 

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Learning 

3(2-2-5) 

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen 

3(2-2-5) 

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 
Basic Smart Technology and Development 

3(2-2-5) 

0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร 
Royal Initiation in Plant and Agriculture 
 

3(2-2-5) 

1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ  จำนวน   6 หน่วยกิต 
0463001 ฉลาดคิด  

Smart Thinking 
3(3-0-6) 
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0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 

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

0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 

Digital Business and SMEs 
3(3-0-6) 

0463005 การเงินและความมั่นคง 

Finance and Wealth 
3(3-0-6) 

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 

Gems and Jewelry 
3(3-0-6) 

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 

Life and health management 
3(2-2-5) 

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 

Arts for Daily Life in the 21st Century 
3(2-2-5) 

0463009 สุนทรียะการเกษตร 

Aesthetic Agriculture 
3(2-2-5) 

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
 

3(3-0-6) 

1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก  3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ที่ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน   12 หน่วยกิต 

4091402 แคลคูลัส 1 
Calculus 1 

3(3-0-6) 

9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการคำนวณ 
Discrete Mathematics and Calculation Theory 

3(2-2-5) 

4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistic for Research 

3(3-0-6) 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Probability and Statistics 
  

3(3-0-6) 

 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน        45 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Laws and Ethics in Information Technology 
  

3(3-0-6) 
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 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 6 หน่วยกิต 
9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

Database Management System 
3(2-2-5) 

9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
Human-Computer Interaction 

 

3(2-2-5) 

 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต 
9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

Data Structure  and Algorithm 
3(3-0-6) 

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
Computer Programming 1 

3(2-2-5) 

9012051 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

3(3-0-6) 

9012131 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

3(2-2-5) 

9013131 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(2-2-5) 

9014121 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Seminar in Computer Science 

3(3-0-6) 

 4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 
9011142   คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Mathematics for Computer Science  
3(3-0-6) 

9012061 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communications and Computer Networks 

3(2-2-5) 

9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
Computer Programming 2 

3(2-2-5) 

9013102 ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial  Intelligence 

3(2-2-5) 

 5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น 

Introduction to Digital Concept 
3(2-2-5) 

9012042 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
Computer System and Architecture  

3(2-2-5) 

2.3  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
 2.3.1 เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาที่ 1) และ 2) จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต  
  1) กลุ่มวิชาทักษะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

9013072 การเขียนโปรแกรมเกม 
Game Programming  

3(2-2-5) 

9013074 การพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3(2-2-5) 
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9013091 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
Computer Graphics 

3(2-2-5) 

9013111 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advance Database Systems 

3(2-2-5) 

9022081 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น 
Introduction to Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 
Web Programming  

3(2-2-5) 

  2) กลุ่มคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 
9012072 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 

High-Level Language Programming 
3(2-2-5) 

9012103 อินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 
Internet of Things 

3(2-2-5) 

9014091 การประมวลผลภาพดิจิทัล  
Digital Image Processing  

3(2-2-5) 

9014112 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการทำเหมืองข้อมูลเชิงประยุกต์ 
Practical Machine Learning and Data Mining 

3(3-0-6) 

9023012 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 
Application for Statistic and Research 

3(2-2-5) 

9024053 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data Analytics 

3(2-2-5) 

9024132 การคำนวณแบบคลาวด์เบื้องต้น 
Introduction to Cloud Computing 

3(2-2-5) 

 
  3) กลุ่มอ่ืน ๆ  

9012044 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 
Computer and Maintenance 

3(2-2-5) 

9012092 จินตทัศน์สารสนเทศ 
Information Visualization 

3(2-2-5) 

9013113 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3(3-0-6) 

9014141 การวิจัยดำเนินงาน 
Operation Research 

3(2-2-5) 

 
     2.3.2 ให้เลือกรายวิชาในกลุ่มเลือกใด ๆ อีก  9 หน่วยกิต 
 ให้เลือกรายวิชาใด ๆ อีก 9 หน่วยกิตจากกลุ่มเลือกใดก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว 
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2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน 

9013998 เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Preparation of Cooperative Education in Computer Science 

2(0-4-2) 

และให้เลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิตจากแผนการเรียนต่อไปนี้ 
แผนสหกิจศึกษา  
9014999 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  

Cooperative Education  in Computer Science 
6(640) 

แผนปกติ  
9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์  

Field Experience in Computer 
3(450) 

9004482
  

โครงการวิจัย  
Research Project 

3(0-6-3) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  โดยไม่ซ้ำ
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ความหมายของรหัสวิชา 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 016xxxx หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 
 026 xxxx หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชานำความรู้สู่สากล 
 036 xxxx หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาความอดทน 
 046 xxxx หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 
หมวดวิชาเฉพาะ 

การกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยเลข 7 หลัก แต่ละหลักมีความหมายดังนี้ 
 ลำดับที่ 1 หมายถึง รหัสคณะ (9 คือคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 

ลำดับที่ 2 – 3 หมายถึง รหัสสาขาวิชา ดังนี้ 
    01 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    02 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    03 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    04 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
    00 วิชากลางของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ลำดับที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในรายวิชา 
 ลำดับที่ 5-6 หมายถึง กลุ่มองค์ความรู้ (เฉพาะ รหัสสาขา 901) ดังนี้ 

01 กลุ่มโครงสร้างดีสครีต 
02 กลุ่มพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
03 กลุ่มความซับซ้อนและข้ันตอนวิธี 
04 กลุ่มโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
05 กลุ่มระบบปฏิบัติการ 
06 กลุ่มการประมวลผลเครือข่าย 
07 กลุ่มภาษาการเขียนโปรแกรม 
08 กลุ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
09 กลุ่มกราฟิกและการประมวลผลภาพ 
10 กลุ่มระบบชาญฉลาด 
11 กลุ่มการจัดการสารสนเทศ 
12 กลุ่มประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 
13 กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
14 กลุ่มศาสตร์เพ่ือการคำนวณ 

 ลำดับที่ 7 หมายถึง  ลำดับรายวิชาในกลุ่มองค์ความรู้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

xxxx-xxxxxx         
  

3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 

9011142  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการ
 คอมพิวเตอร์ 
9011021  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
9011071  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 
 

3(3-0-6) 
 

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

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (8) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

xxxx-xxxxxx  3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (12) 

4112201  ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 
9012011   ดีสครีตและทฤษฎีการคำนวณ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 

9022121  กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9012071  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (8) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

xxxx-xxxxxx  3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (12) 

4091402  แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 

9012041  ดิจิทัลเบื้องต้น 
9012042  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
9012111  ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (8) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (12) 

4113105  สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6)  
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 

9012061  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
 คอมพิวเตอร์ 
9012131  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
9012051  ระบบปฏิบัติการ 
9023021  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
 คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 

xxxx-xxxxxx 
 

3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (8) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 

9013131  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (8) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 

9013102  ปัญญาประดิษฐ์  
9014121  สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (8) 

9013998  เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการ 
 คอมพิวเตอร์ 

2(0-4-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx 
 

3(x-x-x) 
 

รวม 20 
 
  



มคอ.2 มรรพ. 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน้า 23   
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (8) 

9004091  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
 คอมพิวเตอร์    หรือ 
9014999  สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 (450) 
 

6 (640) 
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 3/6 
 

หมายเหตุ  ให้นักศึกษาเลือกแผนภาคสนาม  
ถ้าเลือก แผนสหกิจศึกษา นักศึกษาไม่ต้องลงรายวิชาโครงการวิจัยในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2 

และเรียนครบหลักสูตรภายใน 3 ปีครึ่ง 
ถ้าเลือก แผนปกติ  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9004482 ในชั้นปีที่ 4 ภาค

การศึกษา 2  
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (8) 

9004482  โครงการวิจัย 
 

3 (0-6-3) 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 3 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)  และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์

ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (ภาคผนวก จ) ดูใน
ภาคผนวก 

 
3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/ปีการศึกษาท่ีสำเร็จ ตำแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

64 65 66 67 68 
1 นางสาวทิพวรรณ์  นิยมวงศ์ 

3 2205 00244 xx x 
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
      2547 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
     สถาบันราชภัฏเพชรบุร,ี 2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(คอมพิวเตอร์) 

15 15 15 15 15 

2 นางบุษยา  ประทุมยศ 
3 9201 00003 xx x 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์  
      2539 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 
      2527 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(คอมพิวเตอร์) 

15 15 15 15 15 

3 นายปฏิคม  ทองจริง 
3 1005 02134 xx x 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
      2552 
อส.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร,            
     2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

15 15 15 15 15 

4 นายวิสันต์  พูนชัย 
3 3607 00010 xx x 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
      2547 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
      สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 
      พ.ศ. 2537 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

5 นายคงกฤช ปิตานนท์ 
1 2299 00143 xx x 

M.Sc.(Information System 
Management) 
    Coleman University, U.S.A,       
    2553 
B.Sc.(Telecommunication  
Science) 
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 
    2551 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/ปีการศึกษาท่ีสำเร็จ ตำแหน่งวิชาการ ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห์) 
64 65 66 67 68 

1 นางทิพย์วรรณ  ฟูเฟื่อง วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

15 15 15 15 15 

2 นางวันดี  โชคช่วยพัฒนากิจ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

3 นายสาธิต สุวรรณเวช วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

15 15 15 15 15 

4 นายนิทัศน์  นิลฉว ี วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

5 นายณัฐกาญจน์  พ่ึงเกิด วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ. (เทคโนโลยีการวดัคุมทาง 
         อุตสาหกรรม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

15 15 15 15 15 

6 นายทวีศักดิ์  สัมมา วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

7 นายวิชาญ  ทุมทอง คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า -  
          อิเล็กทรอนิกส์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

15 15 15 15 15 

8 นายวิระ  ศรมีาลา วท.ม. (เทคโนโลย ี
       ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
วท.บ. ( ปฐพีวิทยา ) 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

9 นายเดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) 
วท.บ.เกียรตินยิมอันดับ 1  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

15 15 15 15 15 

10 นายปรัชญา  ใจสุทธ ิ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

11 นางสาวขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร ์ วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์- 
         คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

12 นายวสุพล  เผือกนำผล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

13 นายนที  ยงยุทธ วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์- 
         คอมพิวเตอร์) 
คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และ 
        คอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

  ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 จากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทีบ่ัณฑิตควรมีประสบการณ์ภาคสนามในวิชาชีพ สาขาวิชาฯ จึงได้
กำหนดให้มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามทั้งหมด 7 หน่วยกิต โดยบังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
รายวิชา 9013998 เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2(0-4-2) หน่วยกิต และนักศึกษา
เลือกแผนการเรียนภาคสนามจาก 2 แผนดังนี้ 

1) แผนสหกิจ ประกอบด้วยรายวิชา 9014999 สหกิจศึกษา จำนวน 6(640) หน่วยกิต ซึ่งเป็นการให้
นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ เมื่อสิ้นสุดสหกิจ
ศึกษานักศึกษาจะต้องมีชิ้นงานหรือโครงงานนำเสนอต่อสาขาวิชาฯ 

2) แผนปกติ  หากเลือกแผนนี้นักศึกษาจะต้องเรียน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต คือ รายวิชา
โครงการวิจัย จำนวน 3(0-6-3) หน่วยกิต และรายวิชา 9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3(450) หน่วยกิต 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี
4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานประกอบการได ้
4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 

4.2 ช่วงเวลา  
 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเริ่มในช่วงปีการศึกษาที่ 3  
 การออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 การเตรียมความพร้อมฯ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์

เพื่อธุรกิจ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการบริการสังคม หรือ
เพื่อความบันเทิง โดยเป็นโครงงานเดี่ยวหรือมีจำนวนผู้ร่วมโครงงานไม่เกิน 3 คน มีซอฟต์แวร์และรายงานที่
ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 โครงการวิจ ัย เป็นการให้น ักศึกษาทำการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาเกี ่ยวกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำ
โครงการวิจัย ที่มีการบ่งบอกขอบเขตโครงงาน กระบวนการพัฒนา รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำ
โครงการวิจัย  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถประมวลความรู้ที่เรียนมา และความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา

ซอฟต์แวร์ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยสามารถใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงการวิจัยได้อย่างเชี่ยวชาญ  
5.3 ช่วงเวลา  
 ปีการศึกษาท่ี 4  
5.4 จำนวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
 มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษา โดยอาจารย์  

ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและ
การทำงานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของ
โปรแกรม โดยการจัดสอบการนำเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรับผิดชอบ - ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาและส่งเสริม 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีคุณภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรม 
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และการวางตัว

ในสังคมให้เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. มีการศึกษาค้นคว้าและ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น รวบรวมข้อมูล และ

สรุปผลการศึกษาเพื่อนำเสนอในชั ้นเรียนหรือเป็นรูปเล่ม
รายงานส่งผู้สอน 

4. มีความสามารถและฉลาด
ในการจัดการ 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล
การดำเนินงานและแก้ไขปรับปรุง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1)  แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 
(3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เคารพสิทธิมนุษยชน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์

สุจริต 
(2) ให้ความสำคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามกำหนดและความ

ซื่อสัตย์ ในการทำกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน 
(4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 
(2) ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึง

คุณธรรมจริยธรรม 
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2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ตามสาระ
วิชา 

(2) สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ของ
สาระวิชา 

(3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ 
(4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม  
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

เพ่ือให้ผู้เรียน    เกิดองค์ความรู้และทักษะต่างๆ 
(3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนำเสนอในชั้นเรียน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และใช้

วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 
รายงานหรือโครงงาน 

(2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการปฏิบัติตน  
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ 

ในการแก้ไขปัญหาและในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
(2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการต่างๆ ตามสาระวิชา 
(3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์นำมาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ตัดสินใจคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
(3) ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
(2) สังเกตการนำเสนองาน หรือผลงาน 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้ 
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้ 
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(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การทำงานแบบร่วมมือ 
หรือ Brainstorming  

 2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
(2)  ประเมินผลจากผลงาน การนำเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู ้เร ียนได้วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญใน
ชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

(2) มอบหมายงานให้ผู ้เรียนนำเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม
รายงานโดยใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพื ่อให้ผู ้อื ่นเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมู ลจากแหล่งการเรียนรู ้ที่
หลากหลายและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 

(3) ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์  การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สังเกตการนำเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
(2) ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน 
(3) ประเมินผลจากการสอบทักษะด้านการสื่อสาร 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู ้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้าง
กระบวนการเร ียนร ู ้และสอดคล้องต ่อมาตรฐานผลการเร ียนรู ้ด ้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจาย  
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

1) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หน่วยกิต                    

บังคับเรียน                    
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
H.M. King Bhumibol 
Adulyadej’s Philosophy for 
Sustainable Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫     ⚫   

และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้                    
0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 

Moral Education for Self 
Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 
Anti Corruption Immunity 

⚫    ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      

0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫       
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  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0163005 ชีวิตและความตาย 
Life and Death 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

2) กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล เรียน 6 หน่วยกิต                    
0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษ

ที่ 21 
Thai for Communication in the 
21st Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫   

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ศตวรรษท่ี 21 
English for Communication in 
the 21st Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 
Chinese for Communication in 
the 21st Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษ
ที่ 21 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  
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  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

Khmer for Communication in 
the 21st Century 

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
Thai and ASEAN Society and 
Culture 

     ⚫  ⚫  ⚫   ⚫       

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Life in the digital age 

 ⚫      ⚫  ⚫    ⚫   ⚫  ⚫ 

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ 
Computer, Poll and Presentation 

   ⚫ ⚫     ⚫       ⚫   

3) กลุ่มวิชาความอดทน เรียน 6 หน่วยกิต                    
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 

Volunteer with local 
development 

 ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

   ⚫   ⚫   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫ 

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 

  ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫      
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  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Learning 

   ⚫   ⚫  ⚫     ⚫      

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫    ⚫     ⚫ 

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การพัฒนา 
Basic Smart Technology and 
Development 

 ⚫ ⚫    ⚫  ⚫           

0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและ
การเกษตร 
Royal Initiation in Plant and 
Agriculture 

 ⚫ ⚫  ⚫       ⚫        

4) กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ เรียน 6 หน่วยกิต                    
0463001 ฉลาดคิด 

Smart Thinking 
⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 
Psychology in Daily Life 

⚫ ⚫   ⚫    ⚫     ⚫      
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  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫        

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
Digital Business and SMEs 

    ⚫    ⚫ ⚫          

0463005 การเงินและความมั่นคง 

Finance and Wealth 
⚫ ⚫   ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫    

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
Life and health management 

 ⚫   ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจำวันในศตวรรษ
ที่ 21 
Arts for Daily Life in the 21st 
Century 

   ⚫    ⚫ ⚫   ⚫        

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 

  ⚫  ⚫       ⚫        

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

    ⚫     ⚫  ⚫    ⚫    
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดเฉพาะ 
 4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
   4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
   5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
   6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
   7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) สร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี. 
   2) สอดแทรกการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤตกรรมการแสดงออกของนักศึกษา 
2) ประเมินจากการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
3) ประเมินจากการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 
 4.2 ด้านความรู้ 
  4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
   2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

  3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั ้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อกำหนด 

  4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
  5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
  6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟแวร์ที่ใช้งานได้จริง 
  8) สามารถบูรณาการความรู้ในเรื่องที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การนำเข้าสู่บทเรียน  การทบทวนเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ การ

สรุปความรู้ใหม่ท้ายเรื่อง 
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย  การ

ฝึกปฏิบัติ การให้ชิ้นงาน และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่น การเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และเน้นการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

3) การเรียนรู้จากสภานการณ์จริง การทัศนศึกษา การบรรยายจากวิทยากรพิเศษ
ในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ 

4) การถาม ตอบปัญหาวิชาการในห้องเรียน 
4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ประเมินจากผลงานหรือชิ้นงานระหว่างภาคการศึกษา   
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบภาคปฏิบัต ิ
3) ประเมินความรู้ของบัณฑิตจากการสำรวจความพึงพอใช้และความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บัณฑิตใหม ่
4) ประเมินจากรายงานการประเมินนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หรือสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ 
 

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 

1) แนะนำ /สอนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์กรณีศึกษา หรือจากสถานการณ์จริง  
 3) ใช้การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 
1) ประเมินจากผลงานการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทยที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 
   

 4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่มมือ ซึ ่งต้องแนะนำกฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 

2) มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย 
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี ้ที ่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกใน

เนื้อหาวิชาเรียน 
  4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้
เสียงส่วนใหญ่ 

2) สังเกตพฤตกรรมในชั้นเรียน 
 4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
   2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 
   4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณ โดยผู้สอนต้องแนะนำ
การติดตามตรวจสอบงาน  

  2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียง การนำเสนอเป็นเอกสารทางวิชาการและงาน
ที่ต้องมีการนำเสนอแบบปากเปล่า และใช้สื่อประกอบการนำเสนอ 

  3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2) ประเมินจากทักษะการสื่อสารทั้งจากทางวาจาจากิจกรรมนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
การนำเสนอโครงการวิจัย และการเรียงเรียงรายงาน 

  3) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
 

5. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (curriculum mapping) 
 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทค-โนโลยี
สารสนเทศ 

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

4091402 แคลคูลัส 1 
Calculus 1 

       ⚫       ⚫ ⚫              

9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการคำนวณ 
Discrete Mathematics and 
Calculation Theory 

 ⚫      ⚫       ⚫    ⚫        ⚫   

4113105 สถิติเพื่อการวิจัย 
Statistic for Research 

 ⚫  ⚫ ⚫          ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫       

4112201 ความน่าจะเปน็และสถิติเบื้องตน้ 
Introduction  to Probability 
and Statistics 

       ⚫        ⚫           ⚫   

วิชาเฉพาะด้าน                              

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                              
9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
Laws and Ethics in Information 
Systems 

⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫        ⚫     ⚫ ⚫ ⚫       
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทค-โนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                              
9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

Database Management System 
 ⚫      ⚫ ⚫     ⚫    ⚫          ⚫  

9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 
Human-Computer Interaction 

       ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ⚫ ⚫       ⚫   ⚫ 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                              
9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม 

Data Structure  and Algorithm 
 ⚫      ⚫ ⚫      ⚫ ⚫   ⚫      ⚫     

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 
Computer Programming 1 

 ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫ ⚫    

9012051 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

 ⚫      ⚫                      

9012131 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

 ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫         ⚫  

9013131 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫         ⚫  

9014121 สัมมนาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
Seminar in Computer Science 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทค-โนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                              
9011142 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Computer 
Science 

       ⚫       ⚫ ⚫              

9012061 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
Data Communications and 
Computer Networks 

 ⚫      ⚫  ⚫ ⚫ ⚫       ⚫    ⚫       

9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
Computer Programming 2 

 ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫ ⚫    

9013102 ปัญญาประดิษฐ ์
Artificial  Intelligence 

 
⚫      ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                              
9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น 

Introduction to Digital 
Concept 

 ⚫      ⚫ ⚫                  ⚫   
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทค-โนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9012042 ระบบคอมพิวเตอร์และ

สถาปัตยกรรม 
Computer System and 
Architecture 

 ⚫      ⚫   ⚫        ⚫           

วิชาเลือก                              
กลุ่มทักษะนักพัฒนาซอฟต์แวร์                              
9013072 การเขียนโปรแกรมเกม 

Game Programming 
 ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫ ⚫    

9013074 การพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

 ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫ ⚫    

9013091 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
Computer Graphics 

 ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫ ⚫    

9013111 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advance Database Systems 

 ⚫      ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫          ⚫  

9022081 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object Oriented Programming 

 ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫    

9022131 เทคโนโลยีมลัติมีเดียเบื้องต้น  ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫         ⚫    
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทค-โนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Introduction to Multimedia 
Technology 

9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 
Web Programming 

 ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫    

กลุ่มคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ                              
9012072 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

ชั้นสูง 
High-Level Language 
Programming 

 ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫ ⚫    

9012103 อินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 
Internet of Things 

       ⚫    ⚫       ⚫       ⚫   ⚫ 

9014091 การประมวลผลภาพดจิิทัล 
Digital Image Processing  

 ⚫      ⚫      ⚫ ⚫          ⚫ ⚫    

9014112 การเรียนรู้เชิงเคร่ืองจักรและการทำ
เหมืองข้อมูลเชิงประยุกต ์
Practical Machine Learning and 
Data Mining 

⚫       ⚫  ⚫      ⚫    ⚫         ⚫ 

9023012 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย  ⚫      ⚫ ⚫          ⚫       ⚫   ⚫ 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทค-โนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Application for Statistic and 
Research 

9024053 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data Analytics 

       ⚫    ⚫       ⚫       ⚫   ⚫ 

9024132 การคำนวณแบบคลาวด์เบื้องต้น 
Introduction  to  Clound 
Computing 

⚫       ⚫  ⚫      ⚫    ⚫         ⚫ 

กลุ่มอื่น ๆ                               
9012044 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 

Computer and Maintenance  ⚫      ⚫  ⚫ ⚫                   

9012092 จินตทัศนส์ารสนเทศ 
Information Visualization        ⚫       ⚫ ⚫              

9013113 ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
Information System Security 

⚫    ⚫ ⚫  ⚫           ⚫  ⚫ ⚫ ⚫       

9014141 การวิจัยดำเนนิงาน 
Operation Research 
 

 
⚫ 

    
 ⚫ 

    
 ⚫ ⚫ 

   
⚫ 

  
 

  
⚫ ⚫ 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทค-โนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                               
9013998 เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
Preparation of Cooperative 
Education in Computer Science 

 ⚫             ⚫    ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ 

9014999 สหกิจศึกษาทางวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 
Cooperative Education  in 
Computer Science 

 ⚫   ⚫          ⚫    ⚫      ⚫     

9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 
Field Experience in Computer 

 ⚫   ⚫          ⚫    ⚫      ⚫     

9004482 โครงการวิจัย 
Research Project 

      ⚫ ⚫       ⚫  ⚫        ⚫   ⚫ ⚫ 
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ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (LO) 
 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLO) 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทค-

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

1. มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในการที่จะสนองความต้องการ
ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫               

2. มีความรู้ความสามารถในการที่จะประกอบ
อาชีพในตำแหน่งทางด้านโปรแกรมเมอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

       ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫           

3. มีความสามารถในการคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 
ป ร ะด ิ ษ ฐ์  แ ล ะพ ัฒนา ง าน ทา งด ้ า น
คอมพิวเตอร์ 

               ⚫ ⚫ ⚫ ⚫           

4. มีทักษะอย่างเพียงพอเกี ่ยวกับเนื ้อหาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคนิควิธี  การ
จัดการงานอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

5. มีเจตคติท ี ่ด ีและตระหนักในคุณค่าของ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีค ุณภาพ  และ

          ⚫  ⚫                 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLO) 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทค-

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

มุ่งมั่นในการพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้เกิดความก้าวหน้า 

6. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
อาชีพ 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫                       
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น หลักการ

โปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ได้ /สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ในงาน
สำนักงานได้ เป็นผู้มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และวิชาชีพ ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน และ
มีการอ้างอิงแหล่งที่มา   

2 นักศึกษามีความรู้ในหลักการ/ทฤษฏี เช่น การวิเคราะห์ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล
เบื้องต้น   สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ตามหลักทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง  สามารถทำงานเป็นทีม  มีความรับผิดชอบในการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย       

3 นักศึกษาสามารถใช้ทักษะ ทฤษฏี  เช่น หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์  ภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ๆ และเครื่องมือที่จำเป็น ในการแก้ปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่
ถูกต้องตามความต้องการ 

4 นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ จากการเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 

 ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ 
 1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
  ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา  ค่าระดับคะแนน 
   A   ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
   B+   ดีมาก (Very Good)  3.5 
   B   ดี (Good)   3.0 
   C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)  2.5 
   C   พอใช้ (Fair)   2.0 
   D+   อ่อน (Poor)   1.5 
   D   อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
   F   ตก (Fail)   0.0 
 กรณีท่ีสอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได้ แต่ให้นับหน่วยกิตท่ีสอบ
ตกและนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่า สอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้รับ
การประเมินต่ำกว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา  
 1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
   ระดับการประเมิน  ความหมายของผลการศึกษา 

    PD   ผ่านเยี่ยม (Pass with Distinction) 
    P   ผ่าน (Pass) 
    NP   ไม่ผ่าน (Not Pass) 
 ระบบในข้อ 1.2 นี้ ใช้สำหรับประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพิ่ม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามลำดับวิชาที่แต่
ละหลักสูตรกำหนด 
 รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลประเมินเป็น “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ 
 1.3 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
  Au (Audit)  ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
  W (Withdraw) ใช้สำหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้น ก่อนกำหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา
หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลักจากลงทะเบียนเรียนนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
  I (Incomplete) ใช้สำหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
(2) นักศึกษาขาดสอบเพราะป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
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นักศึกษาที่ได้ “I” ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษา
ถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I” 
เป็น “F” 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที ่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั ้งมหาวิทยาลัย และนำไป
ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
การศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที ่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั ้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 4 เป็นต้น 

(3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ  
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที ่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที ่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ ่ง อาทิ (ก) จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่  
พัฒนาเองและวางขาย  (ข) จำนวนสิทธิบัตร  (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  (ง) จำนวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 
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3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
 3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562 
   หมวด 8 การสำเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 
    ข้อ 49. ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จ
การศึกษาที่กองบริการการศึกษา 
    ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
    50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
    50.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 
    50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  
    50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
    50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
    50.6 มีเวลาเรียน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่ต่ำ
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ 
    50.7 มีสถานภาพนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่
เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ 
    ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 
   ข้อ 51 นักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   51.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 50.1 50.2 และ 50.3 
   51.2 มีเวลาเรียน สำหรับปริญญาตรี (ต่อเนื ่อง) ไม่ต่ำกว่า  6 ภาคการศึกษา สำหรับ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ำกว่า 9 ภาคการศึกษา 
   51.3 มีสถานภาพนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 4 ปี สำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี 
   ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 
  ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมใหถ้ึง 
2.00 จึงจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 
  ข้อ 53 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   53.1 ผู ้ที ่จะได้ร ับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยจากระดับ
อนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม  
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ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.60  
    ผู้ที่จะได้รับเกียรนิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25 และ
เรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   
ไม่น้อยกว่า 3.25 
    ทั้งนี ้นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 และ 
53.3 ด้วย 
   53.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่า c ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน 
   53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติสำหรับหลักสูตร 5 ปี 
    นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี 
 3.4 เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษากระทำผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550 
   ข้อ 6. นักศึกษาที ่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้  มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนน
ความประพฤติที่กองพัฒนานักศึกษา 

   ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 
100 คะแนน 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพในหลักสูตรที่สอน 
1.2 มีการจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือคอยให้คำแนะนำต่าง ๆ  

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 1) มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือ

อบรมหลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่ในการพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ 

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชา  การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 3) การประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
ระหว่างอาจารย์ในคณะ/สาขาวิชาฯ หรือต่างคณะ /ต่างสาขาฯ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 1) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 2) ส่งเสริมและ สนับสนุน ให้อาจารย์ทำงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการนำ

ผลงานทางวิชาการในหน่วยงานการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในลักษณะต้นแบบหรือประยุกต์ใช้จริงใน
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานส่วนอื่นๆ 

 3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ระกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิขั ้นต่ำระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ละต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เป็นระยะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี
การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที ่ได้ไปพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
 

2. บัณฑิต  
หลักสูตรฯ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ

วิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรฯ จัดให้มีการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาท่ี
ได้งานทำ หรือประกอบกิจการของตนเองที ่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จ
การศึกษา และสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต มุ่งให้บัณฑิตสามารถ
ประกอบอาชีพได้หลังจากที่สำเร็จการศึกษา  
3. นักศึกษา  

3.1 การรับนักศึกษา  
หลักสูตรมีการดำเนินการวางแผนการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนโดยยึดตามคุณสมบัติและ

จำนวนที่ได้กำหนดไว้ใน มคอ.2 และเป็นไปประกาศ /ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณวี่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตามระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาที่สอดคล้องกับกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา : นักศึกษาใหม่ในหลักสูตรฯ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายชมพ-ูเขียว ของมหาวิทยาลัย ทีจ่ัดเพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในช่วง
ก่อนเปิดภาคเรียน โดยนักศึกษาใหม่จะได้พบผู้บริหาร อาจารย์ ได้รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน
ทะเบียน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนาศึกษา การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษาใหม่จะได้พบผู้บริหาร อาจารย์ และรุ่นพ่ี ในระดับคณะและระดับหลักสูตร โดย
สาระสำคัญที่นักศึกษาจะได้รับจากโครงการนี ้คือจะเตรียมตัว และปรับตัวอย่างไรในการเรียนในรั้ว
มหาวิทยาลัย การเตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นนักศึกษาของคณะฯ และการเรียนการสอนของหลักสูตร 
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การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา : หลักสูตรฯ มี
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปีเพ่ือดุแลให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยตั้งแต่นักศึกษาเข้าเรียนจนกระท่ังสำเร็จการศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  : 
หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปีผ่าน ดังนี้  
 นักศึกษาปีที่ 1  พัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
         นักศึกษาปีที่ 2  พัฒนาด้านวิชาการจากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ 
         นักศึกษาปีที่ 3-4  พัฒนาด้านวิชาการและเตรียมความพร้อมทักษะสู่ตลาดแรงงาน 

นักศึกษาปีที่ 4  พัฒนาด้านวิชาการเพ่ือเตรียมทักษะวิชาชีพสู่ตลาดแรงงานการทำงาน  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

 หลักสูตรฯ มีการรับฟังและเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มไลน์ หรือตู้รับจดหมายของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 
ได้ นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีการติดตาม ประเมินการดูแลและการพัฒนานักศึกษาโดยพิจารณาจาก  

1) การประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ 
2) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
3) อัตราการสำเร็จการศึกษา 

 
4. อาจารย ์ 

4.1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 การรับอาจารย์ใหม่ : หลักสูตรฯ เป็นผู้กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ โดยมี

กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   
 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ  

การวิจัย เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  
การประชุมทางวิชาการ  

 การบริหารอาจารย์ :  มีกระบวนการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
1) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร   
2) มีการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของหลักสูตรฯ และความต้องการของอาจารย์ 
3) มีการจัดสรรภาระงานอย่างเหมาะสมกับความสามารถของอาจารย์ และเกิดความสมดุล

ของภาระงานของอาจารย์แต่ละคน   
4) มีการวางแผนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาจารย์ ในเรื่องการพัฒนาอาจารย์ และการจัดหา

สิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน 
5) มีการกำกับ ติดตาม จรรยาบรรณของอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อไม่ให้

เกิดปัญหาข้อร้องเรียนด้านอาจารย์จากนักศึกษา 
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  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ : มีการส่งเสริมให้อาจารย์ไปพัฒนาความรู้เพื่อส่งเสริมการ
สอนในกรอบการพัฒนา 3 ด้านได้แก่ 1 ) การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  2) การศึ กษาต่อ  และ 3) การ
ฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน /ประชุม / สัมมนาทางวิชาการ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  จะมีประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินและอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ มีคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

หลักสูตรฯ ทำการศึกษาความต้องการตลาดแรงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  เพื่อนำมาใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ศึกษา
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้อง
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่  ความ
เป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี 

 
วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
1) มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการที ่จะสนองความต้องการใน

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
2) มีความรู้ความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพในตำแหน่งทางด้านโปรแกรมเมอร์นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
3) มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ และพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์  
4) มีทักษะอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคนิควิธี  การจัดการงาน

อาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5) มีเจตคติที่ดีและตระหนักในคุณค่าของวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพ  และมุ่งมั่นในการ

พัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เกิดความก้าวหน้า  
6) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางอาชีพ 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  หลักสูตรฯ มีการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้สอนส่งให้คณะฯ  โดยคำนึงถึง 

1) ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน ประสบการณ์การสอนในรายวิชานั้น รวมถึงผลงานวิจัยและ
ประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ   

2) ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละคน โดยต้องให้ภาระงานมีความเหมาะสมกับแต่ละคน  
ซึ่งหากท่ีประชุมพิจารณาเห็นควรให้อาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้สอนในรายวิชา

ใดก็ตาม ประธานหลักสูตรต้องดำเนินการประสานงานอาจารย์ท่านดังกล่าวก่อน  
การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้  และการจัดการเรียนการสอน  : 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการ ดังนี้ 
1) วางแผนรายวิชาเพ่ือบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
2) กำหนดให้อาจารย์ผู ้สอนจะต้องส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนวันเปิดภาค

การศึกษา 
3) ประธานสาขาฯ /ผู้รับผิดขอบรายวิชาติดตาม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 

(มคอ.3 และ มคอ.4) ของผู้สอนแต่ละรายวิชา  
4) ผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เข้าระบบ 
5) ผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
6) (สิ ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา) ผู้สอนเขียนรายงานผลการดำเนินการตามรายวิชา 

(มคอ.5 และ มคอ.6)  
7) ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน  
หลักสูตรฯ มีการดำเนินการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมพิจารณา มคอ.1 มคอ.2  มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.

5/มคอ.6 ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และกำหนดรายวิชาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

2) ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการประเมินตามที่ผู้สอนในรายวิชาออกแบบไว้ เช่น การประเมินโดยใช้
แบบทดสอบอัตนัยและปรนัย การสอบภาคปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะปฏิบัติเพื่อดูทักษะเป็น
รายบุคคลและการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น  

3) ผู้สอนรายงานผลการเรียน รายงานผลการดำเนินการตามรายวิชา (มคอ.5) และรายงานการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา) 

4) กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมตรวจสอบ อนุมัติผลการเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  

5) ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
หลักสูตรมีการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา

และอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการ  สำหรับงบประมาณ
นั้นคณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กับแต่ละหลักสูตรไปบริหารจัดการและจัดทำ
แผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยมีระบบและกลไกดังต่อไปนี้ 

1) สำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา 
2) อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาและดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
3) หลักสูตรฯ เสนอเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะฯ 
4) คณะพิจารณาดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม

การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั ้งนี ้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5 

    X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีที่บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 
เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินการ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ  หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
 การสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา สามารถชี้ได้
ว่าผู้เรียนมีความเข้าในในเนื้อหาที่เรียนหรือไม่  เพ่ือที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหา
ที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำโดยการให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในการสอน
ของอาจารย์แต่ละท่านในแต่ละวิชาในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1  ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 ดำเนินการโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อ

หลักสูตร สำหรับศิษย์เก่านั้นมีการประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรือการประชุม/การสัมภาษณ์ศิษย์เก่าตาม
โอกาสที่เหมาะสม 

2.2  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานการประกอบการ 
 มีการดำเนินการ 2 ส่วนคือ  
 1) ดำเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์ หรือแบบประเมินจากพี ่เล ี ้ยง นายจ้างหรือสถาน

ประกอบการที่นักศึกษาของหลักสูตรฯไปเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือศึกษาสหกิจ 
 2) ดำเนินการโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่   
2.3  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา รวมทั้งสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 ดำเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื ่อให้ข้อคิดเห็น

ด้านคุณภาพจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานในหมวดที่ 7 

ข้อ 7   
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรฯ นำข้อมูลจากการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจาก

นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต นายจ้างหรือสถานประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและ
คุณภาพของหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา ในการปรับปรุงสาระของรายวิชาในบางรายวิชา
นั้นถือเป็นการปรับปรุงย่อย หลักสูตรสามารถเสนอปรับปรุงได้ในทุกปีการศึกษา แต่หากมีการปรับปรุง
โครงสร้างของหลักสูตร หรือมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น ถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ ซึ่งมีวงรอบการ
ปรับปรุงทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   
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ภาคผนวก ก. 
 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
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คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 

1. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 9 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development 
 ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่างๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติภูมิ
สังคม มิติหลักการทรงงาน 23 ข้อ และมิติการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นต้น แนวทาง
พระราชดำริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรม
ราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในจังหวัดจันทบุรีที่นำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

Students study King Rama IX, otherwise known as H.M. Bhumibol Adulyadej's, 
work.   His Majesty’ s work is studied in each aspect such as understanding, achieving and 
developing, His Majesty’ s 23 work ethics, educating people and creating learning through 
experience, etc.   Also, they study Royal Projects which helped solve people's problems, 
Royal Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy.  Students will be able 
to demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi Province. 
 0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Moral Education for Self Development 
 ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การนำหลักธรรมคำสอน 
ทางศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าในชีวิต  
การประยุกต์ใช้และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การเป็นจิตอาสา 
 This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on 
teaching life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings, 
philosophy and psychology to apply and integrate the development of their own lives, 
including knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics and good 
morals amid rapid changes in modern society times. 
 0163003  ภูมิคุ้มกันการทุจริต 3(3-0-6) 
  Anti Corruption Immunity 
 ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ  
การป้องกันการทุจริต แนวทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest 
differences, condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method 
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of corruption prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to social for 
against corruption and management on Good Governance. 
 0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
  Meditation for Life Development 
 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ ่มต้นของการทำสมาธิ 
ลักษณะของการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการทำสมาธิไปใช้  
ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ โดย
ฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ 
         Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of 
meditation, the nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate 
on work and study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and 
contemplation. By meditation practicing according to various steps 
 0163005 ชีวิตและความตาย 3(2-2-5) 
  Life and Death 
   ศึกษาหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่เกี ่ยวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั ้งใน
ประเทศไทย ต่างประเทศ  รวมทั้งความตายของคนแต่ละศาสนาและชาติพันธุ์  โดยเน้นศึกษาโลกทัศน์และ
ชีวทัศน์ของแต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เช่น เรื่อง ขันธ์ 5 ไต รลักษณ์ 
กรรมและสังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตและความตาย เช่น หลักความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต 
หลักการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลัง
ความตาย การเตรียมตัวตาย รูปแบบการตายที่ดี ประเพณี เกี่ยวกับความตาย และวิธีการปลอบโยนให้
กำลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสีย 
  Learn the doctrines of each religion related to life and death of all people 
in Thailand and foreign  countries including the death of each religions and ethnicities. By 
focusing on the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism 
concerning life and death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the 
Three Characteris, Karma and Samsara or the  Wheel of Rebirth. How to treat life and death, 
such as the principles of non- negligence in life , the principles of preparing to die 
consciously.The concept of historical  life in the previous life, nearly life to death, the life 
after death. Preparing to die, good death patterns, traditions about death and methods of 
comforting and encouraging people to suffer losses. 
 
2. กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล  จำนวน 6 หน่วยกิต    
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Thai for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และการ
ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะสำคัญ ประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการ
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เขียน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความอย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะและบุคลิกภาพการพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ 
  Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of 
Thai language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, speaking, 
reading and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai society. Be 
able to analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech and personality 
development in various situations. 
 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  English for Communication in the 21st Century 
     การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาและฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งคำศัพท์และการออกเสียง ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 English usage for communication in the 21st century, English four skills 
improvement and practice: listening, speaking, reading and writing including English 
vocabulary and pronunciation in the accurate and appropriate way. 
 0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Chinese for Communication in the 21st Century 
     การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง คำศัพท์ 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
  Chinese for communication usage in the 21st century; Chinese phonetic 
system, vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills 
practice: listening, speaking, reading, writing and conversations for everyday life.  

 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Khmer for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น รู้ระบบเสียง 
โครงสร้าง รูปประโยคพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
การเรียนรู้สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติที่ดีต่อ  
ชาวกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

  Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer 
phonology, structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and 
writing for everyday life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of 
Cambodian; positive attitudes to Cambodian as a neighbor.  
 0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Society and Culture 
  ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งในอาเซียน 
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บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ 
การสื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย 
  Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social problems, 
economics, politics ;  cooperation on  economics, conflicts within ASEAN, Thai role of foreign 
affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, impact of 
ASEAN  policies on evolution of Thai society and economics. 
 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Life in the digital age 

  แนวคิดเกี่ยวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการทำงาน
และชีวิตประจำวัน การรู ้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพื ่อความมั ่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพื ่อรับมือจาก
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล 
  Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in work 
and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the impact 
of changes in the digital world, digital law and ethics. 
 0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ 3(2-2-5) 
  Computer, Poll and Presentation 
  การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้เท่าทันและวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ 
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สถิติเบื้องต้น การทำโพล สิทธิมนุษยชน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะ
การออกแบบสื่อประกอบการนำเสนอ การใช้กลยุทธ์ในการนำเสนอที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ  
การนำเสนอในงานแต่ละประเภท 
  Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling 
techniques, introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop 
media design skills, using strategies to present and consistent with the presentation 
characteristics of each type of work. 
 
3. กลุ่มวิชาความอดทน  จำนวน 6 หน่วยกิต    
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Volunteer with local development 
 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการและวิธีการเก่ียวกับงานจิตอาสา 
เพื ่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ ่น รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เน้นการสร้างงานจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม องค์กร 
หน่วยงานที่ทำงานด้านจิตอาสา ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and 
methods of volunteer work for self-development, local community. To understanding the 
form, guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King 
Rama X who focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and 
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organizations. The organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or 
volunteer in the way of volunteer spirit for sustainable social and environmental 
development. 
 0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ความรู ้พื ้นฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบัน
การเมืองกระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชา
สังคมไทย วิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 

Fundamental knowledge of politics and government; state and society 
relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; 
principles of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the 
Kingdom of Thailand; the development of concept and analyses of civil society; movement 
of Thailand's civil society; the analyses of political problems including the future trends of 
politics of Thailand. 
 0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 
  Citizenship of Thai Democracy 

หลักการพื ้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการ 
แนวคิดความเป็นพลเมือง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ทักษะการคิด  ทำงาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือทำงาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่
เข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละปัจเจก และวัฒนธรรมที่แตกต่างอาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค 
สิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม และ บทบาททางการเมืองภาคพลเมือง 

 Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship, 
characteristics of citizenship and democracy, focusing on self-learning, thinking, working, 
problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an understanding 
of each individual’s lifestyle and different cultures such as human dignity, equality, rights, 
freedom and participation as a citizen in a political role. 
 0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
  Creative Community Learning 

 ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน องค์ประกอบชุมชน โครงสร้างชุมชน และแนวคิด
พื้นฐานในการเข้าใจชุมชน การเรียนรู้การปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนพื้นฐาน การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติท่ีดีกับชุมชน 

 The meaning of and understand about the community, community 
components, community structures, and the basic concepts of community understanding. 
To study a community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic 
data from the community surveyed by using simple techniques and instruments for 
community learning.  To learn how to build good relationships and good attitudes with the 
community. 
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 0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
  Green Citizen 

การปลูกฝังจิตสำนึก  พลเมืองและความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที ่ของพลเมืองใน
สังคมไทยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการ
จัดทำโครงการรณรงค์เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’s 
function in society and the environment. Students are required to organize a campaign to 
raise awareness or bring about change in society 
 0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
  Basic Smart Technology and Development 

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยี
กับการพัฒนางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและซ่อมบำรุง
เครื่องอุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐาน 

 Smart system definition, recent smart system application, basic structure and 
device of smart system, design of easy smart system for daily life 

 
 0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร 3(2-2-5) 
  Royal Initiation in Plant and Agriculture 

พืชพรรณที ่มีต่อชีว ิตตามแนวทางโครงการอนุร ักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสำคัญ หลักการของโครงการตามแนว
พระราชดำริ  การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการ
ท่องเที่ยว        เชิงเกษตร 

 Plants for life according to the “Plant Genetic Conservation Project Under 
the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, importance and 
principles of Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of Agriculture, 
sufficiency economy, agricultural business, agricultural tourism. 
 
4. กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ  จำนวน 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) 
  Smart Thinking 

ลักษณะการทำงานของสมองมนุษย์ การคิดเบื้องต้น การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด การ
ผสมผสานการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns 
of thinking, integrated thinking for innovation development. 
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  . 
 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู ้ รู ้จักตนเองและเข้าใจผู ้อื ่น การปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
ความสุขกับความรัก และการออกแบบชีวิต 

Psychological theories, self and others understanding, interaction, 
motivation, personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, 
techniques for relationships, happiness with love and life design.   
 0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6) 
  Leadership and Teamwork 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้นำที่
ดี คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน และ 
การแก้ปัญหา 

Concepts and theories of leadership, definition, importance and 
characteristics of good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict 
management and problem solving. 

 
 
 

 0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 3(3-0-6) 
  Digital Business and SMEs 
  แนวคิดการบร ิหารจัดการ หน้าที ่  ประเภทของธ ุรก ิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
คุณลักษณะและทักษะ สำหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ 
ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการโฆษณา
ออนไลน์ ระบบความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ 
  Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises, 
features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship 
opportunities, success and  failure factors.  

Digital business system, online marketing and public advertising, security 
system, law and ethics of entrepreneurs.  
 0463005 การเงินและความม่ันคง 3(3-0-6) 
  Finance and Wealth 

การปรัชญาทางการเงิน  ความเข้าใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การ
จัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล ดอกเบี้ยและผลตอบแทน 
ทางการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องต้น 
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Financial philosophy, Understanding in finance, personal financial 
management, household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, 
interest and income tax, financial investment and risk.    
 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
  Gems and Jewelry 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค่า การเลือกซื้อ
และการดูแลรักษา 

Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals, 
concepts of buying and caring of gems and jewelry.   
 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Life and health management 

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และความ
แตกต่างของช่วงวัยในสภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

Definition, important of life and health management, food and nutrition, 
exercise for health, safe sex, prevention of pregnant in students, and generation diversity in 
aging society of Thailand. 
 0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Arts for Daily Life in the 21st Century 
  การประยุกต์ใช้ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
หรือเทศกาลต่างๆ เพ่ือคุณค่าทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งส่วนบุคคล และในสังคมปัจจุบัน 
  Application of arts, music and costume design in daily life related to 
situations, or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society. 
 0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
  Aesthetic Agriculture 
  ความรู้พื้นฐานและความสำคัญของการเกษตร ด้านสัตว์บก สัตว์น้ำ พืชและอาหาร ภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การนำผลผลิตทางการเกษตรมา
ประยุกต์เพ่ือให้การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
  Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, 
plants and food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, 
application of agricultural products for living a happy life. 
 0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 
          การคิดเชิงตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล อัตราส่วนและสัดส่วน ร้อยละ ลำดับและ
อนุกรม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
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  Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence 
and serial, fundamental data analysis, thinking process, probability and application to 
solve problems in daily life    
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คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
1. วิชาแกน  12 หน่วยกิต 

4091402 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus 1 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว  อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันอดิศัย การหาปริพันธ์เบื้องต้น และการนำไปประยุกต์ใช้ 

 The limits and continuities of functions. Derivatives of one-variable 
functions. Derivatives of Transcendental functions. The basics of Integration and their 
applications. 

9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการคำนวณ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics and Calculation Theory 

เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การนับและความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้
และการแยกจำพวก ข่ายงาน และวงจรเชิงวิธีจัด ระบบเชิงพีชคณิต ภาษาฟอร์มอลและไวยากรณ์ 
เครื่องจักรสถานะจำกัด หมู่ ออโตเมตา นิพจน์เรกกูลาร์ ไวยากรณ์เรกกูลาร์ ภาษาเรกกูลาร์ ทฤษฎีของคลีน 
เครื่องจักรทัวริ่ง 

 Sets, functions and relations, counting and recurrence relations, graphs, 
tree and sorting, networks, algebraic systems, formal language and formal grammars, finite 
state machine, combinatorics, automata, regular languages and regular grammars, Kleene's 
recursion theory, Turing machine. 

4113105 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 
 Statistics for Research 

ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบต่างๆ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม หลักการการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง  

The meaning of statistics, basic probability, random variable, type of 
probability distribution, population and sampling technique, probability distribution of a 
random variable, estimation, statistical hypothesis, correlation, forecasting, one way and 
two way ANOVA. 

 
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Probability and Statistics 

ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น  การคาดคะเนทาง
คณิตศาสตร์ การแจกแจงค่าท่ีได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การทดสอบสมมติฐาน  

The probability, random variable, probability distribution, mathematical 
expectation, sampling distribution, estimation and hypothesis testing.  
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2.วิชาเฉพาะด้าน  45 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Laws and Ethics in Information Systems 

ศึกษาถึงแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการและเครื่องมือในการ
สืบสวนหาตัวผู้ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญา 

Study the legal and regulations for use information system safely. Laws 
related to electronic transactions. Processes and tools to investigate computer crime and 
ethical practices within the organization. Copyright and Intellectual Property. 
 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 6 หน่วยกิต 

9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล      3(2-2-5) 
               Database Management System 

แนวคิดพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล วัฏจักรการพัฒนาฐานข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทำนอร์มอลไลเซชัน ภาษาท่ีใช้ในฐานข้อมูล 
ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นแบบง่าย (เอสคิวแอล) การสืบค้นตามตัวอย่าง (คิวบีอี) ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ 
ภาวะพร้อมกัน การกู้คืน 

The basic concepts and the architecture of database systems, the 
database development life cycle, conceptual and physical database design, normalization, 
the language used in the database, structure query language(SQL), query by example(QBE), 
object oriented database , concurrency, recovery. 

9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 

แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบส่วนต่อประสานที่เกี่ยวข้อง
กับศักยภาพของทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ระบบการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา รูปแบบการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบจำลองการส่วนต่อประสานของผู้ใช้และเครื่องมือที่นำมาพัฒนา 
ผลกระทบของเทคโนโลยีที ่มีต่อมนุษย์ การวางแผนเลือกใช้เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีเพื ่อให้
ผลกระทบปรากฏออกมาในเชิงบวก 

Concepts of human factors and interface design related to the potential 
of both humans and computers. System to assist with questions. Type of interaction 
between humans and computers. Modeling user interface and tools to be developed. The 
impact of technology on humans. The planned use of technology and using technology to 
make an impact turned out positive. 
 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต 

9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 
Data Structure  and Algorithm 
แนวคิดหลักการโครงสร้างข้อมูล  ชนิดข้อมูล สแตก  คิว ลิงค์ลิสต์ ตารางแฮช ต้นไม้

และกราฟ การเรียกซ้ำ เทคนิคการค้นหาและเทคนิคการเรียงลำดับ  
Principles Data Structures concepts, Data Types, Stacks, Queues, Linked 

lists, Hashes table , Tree and  Graphs, Recursions, Searching and Sorting Techniques. 
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9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming 1 

แนวคิดหลักการทำงานของโปรแกรม การวิเคราะห์ออกแบบอัลกอริทึม การเขียน
โปรแกรมเชิงโครงสร้าง ชนิดของตัวแปร ฟังก์ชัน อาเรย์ และการจัดการข้อผิดพลาด 

Concept of programming .Algorithms analysis and design. Structured 
programming concepts. Type of variable function array and error handling. 

9012051  ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
Operating Systems 
องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ การจัดการโพรเซส การประสานเวลาของโปรเซส 

การจัดการหน่วยความจําแคช และการจัดระบบหน่วยความจําเสมือน การจัดตารางซีพียู มัลติเธรดดิ้ง 
ระบบไฟล์และการจัดการไฟล์ ระบบความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการลีนุกส์ 

Basic concepts of operating systems component , process management, 
process synchronization, memory management, cache and virtual memory organization, 
CPU scheduling, multithreading, file system and file management, computer security and 
case studies in Linux operating system 

9012131 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
 Systems Analysis and Design 

หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแก้ปัญหา  ขอบข่ายของการ
วิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ  ศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม 
การออกแบบการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบ
ที่ออกแบบ และการนำไปใช้รวมถึงการแก้ไขและบำรุงรักษา การทำผังระบบการสื่อสาร  การประเมินและ
การตัดสินใจ การควบคุมและความปลอดภัย 

Principles system analysis and planning solutions , scope of analysis , 
monitoring system, feasibility study, detailed analysis of the new system with the old 
system, design input and output data, design files, document systems, the test system 
design and implementation, editing and maintenance, operation communication system, 
assessment and decisions, control and security. 

9013131 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)  
 Software Engineering 

ศึกษาหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์  คุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์แต่ละประเภทพึงจะมี  
การเขียนรายงานเสนอโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์  เทคนิคในการหาความต้องการของระบบ การเขียนโมดูล
ของข้อมูล  และโมเดลของกระบวนการทำงานของระบบ  เพื่อช่วยในการวิเคราะห์  ขั้นตอนและเทคนิคใน
การออกแบบระบบซอฟต์แวร์การดำเนินการสร้าง  และการทดสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์  การ
บริหารโครงการ  การเขียนเอกสารประกอบการสร้างส่วนชุดคำสั่ง  คู่มือสำหรับผู้ใช้  และคู่มือทางเทคนิค 

Study the principles of software engineering, software qualification 
engineering, software proposal writing, system requirements, data module, system process 
model. Techniques for software design and testing, project management. Writing document 
for User's Guide and technical manuals. 
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9014121 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Seminar in Computer Science 

ศึกษาหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระ เพื่อเป็นการฝึกฝนการค้นหาข้อมูล การเสนองาน 
การเขียนงานวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือนำไปจัดทำเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได้ 

Study topics as freedom to practice searching, presentation, writing 
research was needed to make the concept a novel and valuable contribution to the 
information technology to document , journal, research or operational reality. 
 4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 

9011142  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer Science 

ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต พิชคณิตบูลีน  พื้นฐานของความน่าจะเป็น ระบบเลขฐาน
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ การจำลองเชิงคำนวณ  

Logic, Set theory, Boolean Algebras, elements of probability, Numbers 
Relations and functions, Matrices and Determinants Graph theory and Tree, Modeling 
computation 

9012061 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
Data Communications and Computer Networks 
ศึกษาทิศทางการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลาง การ

วิเคราะห์ระบบการสื่อสาร รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดการส่งสัญญาณ
ข้อมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล โพรโทคอล สถาปัตยกรรมการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น 
TCP/IP Model, OSI Model ศึกษารูปแบบการเชื ่อมต่อและประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
มาตรฐานของระบบเครือข่าย 

Study   directional   data  communication,   elements   of   data 
communication, media, analysis of communication systems, the equipment used in the 
communications and computer networks, type of sending analog signal data and digital, 
protocol, the architecture of communication and computer networks for example TCP/IP 
Model, OSI Model, study patterns of connections and types of computer networks and 
standard of network system. 

9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
 Computer Programming 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
เชิงวัตถุเพื่อประยุกต์กับโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่ใช่เชิงเส้น เช่น กองซ้อน  คิว ลิงค์ลิสต์ 
ตารางแฮช ต้นไม้และกราฟ การเรียกซ้ำ เทคนิคการค้นหาและเทคนิคการเรียงลำดับ 

Pre-requisite : 9011071 Computer Programming 1 
Study of complexity system analysis and design. Object-Oriented 

Programming for linear data structures and non-linear data structures such as stacked, 
queue, linked list, hash table, tree and graph, recursion, searching and sorting techniques. 
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9013102  ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
Artificial  Intelligence 
แนวคิดหลักการของปัญญาประดิษฐ์ กลไกการหาเหตุผล  เทคนิคการสืบค้น  การ

วางแผนการเรียนรู ้ของเครื ่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ และระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 

Concept of Artificial Intelligence, rational mechanism, search techniques, 
machine learning planning, natural language processing, computer optics and Expert 
System. 

 
 5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 

9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction to Digital Concept  

ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานเลข ทฤษฎีลอจิก วงจรพื้นฐานทางลอจิก 
วงจรลำดับ วงจรลอจิกต่างๆ วงจรฟลิปฟลอป ระบบดิจิทัล พื้นฐานไมโครคอมพิวเตอร์  ภาษาเครื่องและ
การนำไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้งาน 

Number system, base number, changing the base number, logic theory, 
basic circuit, sequence circuit, logic circuit, flip flop circuit, ditital system, basic 
microcomputer, machine language and using microprocessor. 

9012042 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม   3(2-2-5) 
Computer System and Architecture 
หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการทำงาน

ของคอมพิวเตอร์ ระบบงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจำ หน้าที่ วงจรลอจิกและตรรก ระบบ
บัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุมหลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น ระบบออนไลน์  อิน
เทอร์แอกทีฟ แบทซ์ เป็นต้น 

The principle of hardware working, Software, Structures and computer 
Organization, Computer systems such as memory, functions, logic and circuits, bus system, 
Command signal and Control circuits, Principles of microprocessor, Online systems, 
Interactive, Batch etc. 
 
3.  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาทักษะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

9013072 การเขียนโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
Game Programming 
ศึกษามาตรฐานของระบบการแสดงผล และการเชื ่อมต่ออุปกรณ์รอบข้าง  การ

เชื่อมต่อเกมสำหรับผู้เล่นหลายคน รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกมในอนาคต 
Study standards of display and device connection, game  connection for 

multiplayer  and technology for game development in the future. 
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9013074   การพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่    3(2-2-5) 
 Mobile Application Development 

ศึกษาแนวคิดหลักการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  คุณลักษณะและข้อจำกัด
ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
การใช้งานคอมโพเนนต์ต่างๆ เพื่อสร้างโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  การจัดการฐานข้อมูลบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่  การจำลองและทดสอบเพ่ือแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ 

Study the principles of mobile programming, features and limitations of 
mobile devices, tools and languages used for application development, user interface 
design, using of components to create a mobile application, mobile database management, 
simulation and testing on computer systems. 

9013091 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5) 
          Computer Graphics  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พ้ืนฐานทางพีชคณิตที่เกี่ยวข้อง การสร้าง

รูปทรงสองมิติขั้นพื้นฐาน หลักการแปลงสองมิติ ประกอบด้วยการเลื่อน การปรับขนาด และการหมุน การ
กำหนดสี หลักการประมาณค่าในช่วง การสร้างรูปทรงสามมิติขั้นพื้นฐาน หลักการแปลงสามมิติ หลักการ
กำหนดภาพลายผิว พื้นฐานของคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน หลักการสร้างแอนิเมชันแบบคีย์เฟรม 

Pre-requisite : 9011071 Computer Programming 1  

The basic principles of computer graphic, basic algebra related,  
creating a basic two-dimensional shapes, the conversion of two-dimensional Include 
scrolling, scaling and rotation, coloring, The estimated range, creating three-dimensional 
basic shapes, the three-dimensional conversion, the defining image texture, basics of 
computer animation, the creation of animation keyframes. 

9013111 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advance Database System  

ศึกษาระบบฐานข้อมูลที่อยู่ในงานวิจัยสมัยใหม่และอยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น 
ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายเบื้องต้น ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียเบื้องต้น ระบบวิธีการค้นหาข้อมูล ระบบ
ฐานข้อมูลจำนวนมาก ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลสำหรับระบบเว็บ และ ห้องสมุดดิจิทัล 
ในวิชานี้นักศึกษาต้องพัฒนาโครงการที่ใช้ระบบฐานข้อมูลด้วย 

Study of database system in modern research and the software industry 
such as introduction of distributed database system, introduction of multimedia database 
system. Search engines, big data, distributed database system, database system for web 
and digital library. In this course, students must develop a system database. 

9022081 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป การ
พัฒนาส่วนติดต่อกราฟิกกับผู้ใช้และการจัดการเหตุการณ์ โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับและคอลเลคชัน 
การจัดการกับสิ่งผิดปกติ คลาสที่เกี่ยวข้องกับอินพุตและเอาต์พุต เธรด 
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Design   and   development   of   object-oriented   program, 
encapsulation, inheritance polymorphic developed graphical user interface and event 
management. Array and structure data collection. Dealing with irregularities, Class-related 
input and output, thread. 

9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Programming 

การพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ โพรโทคอลเอชทีทีพี แม่ข่ายเว็บ การพัฒนาโปรแกรมเว็บ
ฝั่งแม่ข่าย การจัดการคุกกี้ การติดตามเซสชัน การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล ความมั่นคงของ
โปรแกรมเว็บ 

Development of Dynamic Web Pages. HyperText Transfer Protocol (HTTP 
Protocol).  Web server and application development. Cookie Manager and Track Session. 
Web application development for database.  Security of Web Applications. 

9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Multimedia Technology 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของระบบมัลติมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การสร้าง
ภาพ ข้อความหลายมิติ สื่อหลายมิติ สื่อในการนำเสนอ ตัวอักษร กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน์ 
หลักการนำเสนอโดยใช้มัลติมีเดีย ฝึกปฏิบัติสำหรับการนำเสนอโดยใช้มัลติมีเดียและการถ่ายทอด
สารสนเทศด้วยมัลติมีเดีย 

Study concept and basic theory of multimedia systems, multimedia 
technologies to create a picture, hypertext, multimedia media for presentations, text, 
graphics, animation, audio, video. The principles of presentation by multimedia. Practice for 
using multimedia presentations and communicate by multimedia. 

  2) กลุ่มคอมพิวเตอร์อัจริยะ 
9012072 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5) 
 High-Level Language Programming 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ ที่เหมาะสมกับการใช้งานใน
เทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืองานทั่วไป การเขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิม แก้ไข 
ลบและค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล 

Pre-requisite : 9011021 Data Structure  and Algorithm 
Study the principles of object-oriented programming language that is 

appropriate for use in current technology, to develop applications used in business or 
general, programming for insert , update, delete and search data in the database. 

9012103 อินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Internet of Things 

ศึกษาเกี่ยวกับ องค์ประกอบของอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หลักการอินเทอร์เน็ต การ
เชื่อมต่อ การออกแบบโพรโทไทป์ อุปกรณ์ฝังตัว องค์ประกอบการทำงานออนไลน์ สถาปัตยกรรมไคล
แอนท์-เซิฟเวอร์ สถาปัตยกรรมเพียร์ทูเพียร์ การเขียนโค้ดฝังตัว เทคนิคการประหยัดพลังงาน 
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  Study of internet of things components, internet concept, connection, 
designed prototype, embeded device, clinent-server, peer to peer architechture, programing 
on embeded device, power conservation 

9014091 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
               Digital  Image Processing  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
หลักการประมวลผลภาพ แบบจำลองกล้องรูเข็ม โครงสร้างและคุณลักษณะของภาพ

ดิจิทัล การปรับแก้ฮิสโทแกรม การประมวลผลแบบจุด การแปลงสองมิติ การประมวลผลแบบกลุ่มในโดเมน
เชิงพ้ืนที่และโดเมนความถี่ การจับคู่ การแบ่งส่วนและจำแนกข้อมูลภาพ 

Image processing, pinhole camera model, the structure and 
characteristics of the digital image, modifying the histogram, point processing, two-
dimensional transformation, group processing in spatial and frequency domains, matching, 
image segmentation and classification. 

9014112 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการทําเหมืองข้อมูลเชิงประยุกต์  3 (3-0-6) 
 Practical Machine Learning and Data Mining 

หลักการพื้นฐานของการออกแบบอัลกอริทึมและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการ
เรียนรู้ของเครื่องจักร โดยใช้เทคนิคเชิงสถิติและความน่าจะเป็น การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการจัด สําหรับ
การเรียนรู้เชิงเครื่องจักร หลักการและเทคนิคในการทําเหมืองข้อมูลได้แก่ การจําแนกประเภท การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และการจัดกลุ่ม รวมทั้งข้อดีและข้อจํากัดของเทคนิคดังกล่าว 

Fundamentals of algorithm design and data analysis associated with 
machine learning. Topics include techniques of statistical, probability theory, and 
combinatorial optimization. Concepts and techniques related to data mining; strengths and 
limitations of various data mining techniques, including classification, association analysis, 
and cluster analysis. 

9023012 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
 Application for Statistic and Research 

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื ่อคำนวณเกี ่ยวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก  

To use the application to calculate the percentage. The measure of 
central tendency, measuring distribution, testing hypotheses about the mean and standard, 
deviation of the ratio, measurement relations, measurement confidence and reliability of 
the questionnaire. One-way analysis of variance, Two-way analysis of variance, 
Nonparametric tests. 

9024053 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 Big Data Analytics 
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ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและลักษณะสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อแตกต่างของโมเดล
ฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูลสำหรับข้อมูล
ขนาดใหญ ่

Study the concept and characteristics of big data. The difference with 
database model for big data, analytics. Practice for big database applications. 

9024132 การคำนวณแบบคลาวด์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Cloud Computing 

แนวคิดการคำนวณแบบคลาวด์ องค์กรแบบคลาวด์ การให้บริการแบบคลาวด์ การ
เข้าถึงและการจัดเก็บผลสำหรับการคำนวณแบบคลาวด์ การประยุกต์ใช้การคำนวณแบบคลาวด์สำหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Concepts of cloud computing, enterprise cloud computing, cloud 
service. Access and storage output for cloud computing. Apply cloud computing for 
information technology. 

  3) กลุ่มเลือกอ่ืน ๆ  
  9012044   คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา     3(2-2-5) 

 Computer and Maintenance 
ศึกษาโครงสร้างหน้าที่ การทำงานและส่วนของประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ การ

เลือกใช้อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

Study structures and component of computer, the use of computer 
equipment, maintain your computer and compatible with computer include new computer 
technology. 

9012092 จินตทัศน์สารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Visualization 

ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ กระบวนการรับรู้และการรับรู้ทางสายตา  หลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับการจินตทัศน์ข้อมูล การสื่อสารด้วยข้อมูล หลักการออกแบบกราฟิก  การรับรู้ของมนุษย์ 
ทฤษฎีสี และเทคนิคการนำเสนอสารสนเทศที่ซับซ้อนเพื่อเสริมความเข้าใจและการวิเคราะห์  การนำเสนอ
และการสื่อสารข้อมูลด้วยเครื่องมือการจินตทัศน์  

Data, information, and knowledge. Cognition and visual perception. 
Fundamentals of data visualization, data communicating, graphic design principles, human 
perceptions, color theory and techniques of presenting complex information to enhance 
comprehension and analysis.; and data presentation and communication using visualization 
tools 

9013113 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information System Security 

แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารสนเทศ ภัยคุกคาม ช่องโหว่ และการโจมตี  
นโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์การคุกคาม เทคโนโลยีและกลไก  สำหรับการ
รักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ  
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Information security concept. Threat, vulnerabilities, and attack. 
Information security policies. Threat analysis. Technology and mechanisms for information 
security. Information security management. 

9014141 การวิจัยดำเนินงาน 3(2-2-5) 
 Operation Research 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ การเลียนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ การวิเคราะห์ข่ายงาน และการ
เขียนโปรแกรมเพ่ือการวิจัยดำเนินงาน 

Introduction to structure and mathematical models, decision theory, 
mimetic statistical, queue, replacement theory, inventory control, network analysis and 
programming for operational research. 

4.  วิชาประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 
9013998 เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) 
 The  pre-cooperative education course of Computer Science 

ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

Studies in principles, concepts, processes of cooperative education and 
concerning procedure regulations, techniques in job applications including a basic 
knowledge for operation in the workplace to develop oneself in accordance with a 
professional standard in Computer Science that have a cooperative education training 
process at least 30 hours. 

 
9014999 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(640) 
 The cooperative education course of Computer Science 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 การปฏิบัติงานในสภานประกอบการอย่างมีระบบในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ และทำโครงงานที่ร่วมจัดทำขึ้นกับสถานประกอบการ โดยนำเสนอในรูปเล่มรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และสื่อที่สร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ และประเมินผล
โดยอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกับสถานประกอบการ 

Operates in workplace systematically in a part which concerns of 
Computer Science by students exactly work at workplace as a temporary officer at least 16 
weeks and do a project that cooperates with the workplace by presenting in a complete 
report form and creative media that under the supervision of a mentor from the workplace 
and evaluate by supervisors, project advisors, and workplace. 
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9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 3(450) 
 Field Experience in Computer 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการวิชาชีพด้าน 
                                       คอมพิวเตอร์ 

การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด เพ่ือให้
ได้รับความรู้ ทักษะเจตคติและประสบการณ์วิชาชีพ 

Pre-requisite : 9003091 Preparation of Field Experience in 
                                 Computer 
The experiences in the agencies involved with course that student  is 

affiliated. To gain knowledge skills, attitudes and professional experience. 
9004482 โครงการวิจัย 3(0-6-3) 
 Research Project 

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในเนื้อหาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
ภายใต้การดูแลและแนะนำขออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อและผลการทดลองที่
สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอ 

Study or research current topic of interest in the course that students 
belong. Under the supervision and guidance of an advisor. Topics to be presented and the 
complete results of the topics presented. 
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ภาคผนวก ข. 
 

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
 

1. นางสาวทิพวรรณ์   นิยมวงศ์   
Miss Tippawan  Niyomwong 

 1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คอมพิวเตอร์) 

1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา (  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ .ศ.  
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
ไทย 

2547 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยม อันดับ 2 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ไทย 2538 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1 ตำรา หนังสือ  
  - 
1.3.2 บทความทางวิชาการ 

- ชัยนันต์ เชวงศิลป์, คงกฤช ปิตานนท์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์ และบุษยา ประทุมยศ. 
(2563). แอปพลิเคชันแปลผลการตรวจสุขภาพและการแนะนำโภชนาการในผู้ป่วยโรคไต . การประชุม
วิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2020). เดอะไทด์รีสอร์ท ชลบุรี : สมาคมสภาคณบดี
คณะเทคโนโลยสารสนเทศและคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา.วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563,  
xx-xx. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

- ฉวี สิงหาด. ทัศนัย ขัตติยวงษ์ และทิพวรรณ์  นิยมวงศ์ (2562). ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัด
จันทบุรี. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 13 (3) เดือนกันยายน -ธันวาคม พ.ศ. 2562, 120-129.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 

 

1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  25 ปี 
 
1.5 ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
9012042  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  3  หน่วยกิต 

190 3131  วิศวกรรมซอฟต์แวร์    3  หน่วยกิต 
9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   3  หน่วยกิต 
9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   3  หน่วยกิต 
9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2   3  หน่วยกิต 



มคอ.2 มรรพ. 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน้า 87   
 

2. นางบุษยา  ประทุมยศ 
Mrs. Bussaya  
2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คอมพิวเตอร์) 
2.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา (  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ .ศ.  
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย 2539 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย 2527 

 
 2.3 ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1 ตำรา หนังสือ  
  - 

23..2  บทความทางวิชาการ 
- ชัยนันต์ เชวงศิลป์, คงกฤช ปิตานนท์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์ และบุษยา ประทุมยศ. 

(2563). แอปพลิเคชันแปลผลการตรวจสุขภาพและการแนะนำโภชนาการในผู้ป่วยโรคไต . การประชุม
วิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2020). เดอะไทด์รีสอร์ท ชลบุรี : สมาคมสภาคณบดี
คณะเทคโนโลยสารสนเทศและคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา.วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563,  
xx-xx. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

 
 2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา   30 ปี 

 
 2.5 ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
9023012   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย  3  หน่วยกิต 
9014121 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์   3  หน่วยกิต 
9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   3  หน่วยกิต 
9011142 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 
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3. นายปฏิคม  ทองจริง  
Mr.Patikom Thongjing 
3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
3.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา (  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ .ศ.  
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย 5225  

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ไทย  2538 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 

3.3.1  ตำรา หนังสือ    
  -  
3.3.2 บทความทางวิชาการ 

- Sasikan Plailang, Intareeya Sutthivanich, Songporn Pramarn, Kumpee 
Teeravech, Patikom Thongjing, Topthong Chanchroen,  & Suriporn Charungthanakit.(2019). Land 
use change detection and its implication of tha mai area in chathaburi province using 
lansat 8 data. The 40th Asian Conference on Remote Sensing. Daejeon, Korea October 14-18, 
2019, 1-10. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 

 
3.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  81   ปี 
 
3.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   3  หน่วยกิต 
9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2   3  หน่วยกิต 
9013102 ปัญญาประดิษฐ์     3  หน่วยกิต 
9012072 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง  3  หน่วยกิต 
9012051 ระบบปฏิบัติการ     3  หน่วยกิต 
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4. นายวิสันต์   พูนชัย 
Mr.Wisan Poonchai 

 
 4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์   

 4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา (  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ .ศ.  
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
ไทย 

2547 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยม อันดับ 2 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ไทย 2537 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1 ตำรา หนังสือ  
    - 

4.3.2  บทความทางวิชาการ 
- วิสันต์ พูนชัย, วิกันยา ประทุมยศ, เลิศชัย จิตร์อารี, นที ยงยุทธ และ เจนวิทย์ วารีบ่อ 

(2561). การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วย PC Model. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 14 (1) 
เดือนมกราคม -เมษายน พ.ศ. 2563, 88-97.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 
 

4.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  26 ปี  
 

4.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
9012111   ระบบการจัดการฐานข้อมูล   3  หน่วยกิต 
9012072 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง  3  หน่วยกิต 
9013111    ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง    3  หน่วยกิต 
9013998 เตรียมสหกิจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  2  หน่วยกิต 
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5. นายคงกฤช  ปิตานนท์  
Mr. Konggrit  Pitanon 
 
5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 

5.2 ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา (  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ .ศ.  
ปริญญาโท Master of Science 

(Information System 
Management) 

Coleman University, U.S.A 525 3 

ปริญญาตรี Bachelor of Science 
(Telecommunication  
Science) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย 5125  

5.3 ผลงานทางวิชาการ 
5.3.1 ตำรา หนังสือ  
  - 
5.3.2  บทความทางวิชาการ 

- ภาณุพงศ์ สุขกฤต, ภัทรพล พูนผล, เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ และคงกฤช ปิตานนท์ . 
(2561). โปรแกรมประยุกต์สำหรับการรำไทเก็กด้วยความจริงเสมือนสำหรับผู้สูงอายุ.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14.โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.วันที่ 5-6 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, 296-301. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

-  

5.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  4  ปี 
 

5.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1    3  หน่วยกิต 
9012061 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 
9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ     3  หน่วยกิต 
9012131 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3  หน่วยกิต 
9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการคำนวณ   3  หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค. 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง. 
 
 

ข้อบังคับ 
 

- ข้อบังคับสหกิจศึกษา - ๒๕๖๒ 
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบ 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

- ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) 
- ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประกาศ 
- ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

พ.ศ. 2562 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

เกณฑ์ มคอ.1 โครงสร้างหลักสูตร 
ปรับปรุง 2559 

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง 2564 

1. หมวดการศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1 วิชาแกน 
   2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
        - กลุ่มประเด็นด้านองค์การ
และระบบสารสนเทศ 
        - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต์ 
        - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการ
ทางซอฟต์แวร์ 
        - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ระบบ 
        - กลุ่มฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรม 
   2.3 วิชาเลือก 
   2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่น้อยกว่า 84 
12 
36 
3 
 
6 
 

12 
 

12 
 
3 
 
 

 

ไม่น้อยกว่า 94 
12 
60 
6 
 
6 
 

18 
 

24 
 
6 
 

18 
4 

ไม่น้อยกว่า 89 
12 
45 
3 
 
6 
 

18 
 

12 
 
6 
 

24 
8 
 

3. เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 130 ไม่น้อยกว่า 125 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. ช่ือหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Bachelor of Science Program in  

 Computer Science 

1.  ช่ือหลักสูตร 
เหมือนเดิม 

 

2. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต   

   (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ  : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

2. ช่ือปริญญา 
เหมือนเดิม 

 

3. คุณสมบัติผูเ้ข้าศึกษา 
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลายใน

แผน การเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์
คำนวณ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ 

(2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.  ใน
แผนก คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(2) และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเรื่องการรับ
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

 

4. ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ    
 
 

4. ระบบการศึกษา 
เหมือนเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

5.1 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
นักศึกษาจะต้องเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อย

กว่า 130 หน่วยกิต โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบ
ไปด้วยหมวดวิชาแต่ละหมวดดังนี้ 

1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 96 

หน่วยกิต  
2.1 วิชาแกน  12 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม เลือกเรียน

ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต     

5. โครงสร้างหลักสูตร 
5.1 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 

นักศึกษาจะต้องเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 124 หน่วยกิต โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบ
ไปด้วยหมวดวิชาแต่ละหมวดดังนี้ 

1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล 6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน 6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ  
6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หน่วยกิต 

 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 89 
หน่วยกิต  

2.1 วิชาแกน  12 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 

8 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ตารางการเทียบรายวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรปรับปรุง 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง 2564
สาระสำคัญของรายวิชาหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

1) กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและ
ระบบสารสนเทศ  6   หน่วยกิต 
9023041  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ     
 จัดการ     3(3-0-6) 
9022121  กฎหมายและจรรยาบรรณ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3(2-2-5) 

1) กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและ
ระบบสารสนเทศ  3   หน่วยกิต 
 

- 
 
9022121  กฎหมายและจรรยาบรรณ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3(2-2-5) 

 
 
ยกเลิกรายวิชา  

 
คงเดิม 

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  
6 หน่วยกิต 
9012111  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  
  3(2-2-5) 
9023021  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับ
คอมพิวเตอร์  3(2-2-5)     

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  
 6  หน่วยกิต 
9012111  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  
   3(2-2-5) 
9023021  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)     

 
 

คงเดิม 
 

คงเดิม 

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทาง
ซอฟต์แวร์ 21 หน่วยกิต 
9003481  โครงการวิจัย 1    1(0-2-1) 
9004481  โครงการวิจัย 2    2(0-4-2) 
 

9011021  โครงสร้างข้อมูลและ  
 อัลกอริทึม   3(3-0-6) 
9011071  การเขียนโปรแกรม 
 คอมพิวเตอร์ 1   3(2-2-5) 
9012051  ระบบปฏิบัติการ   3(2-2-5) 
9012131  การวิเคราะห์และออกแบบ   
 ระบบ   3(2-2-5) 
9013131  วิศวกรรมซอฟต์แวร์   
 3(2-2-5) 
9023121 การวิเคราะห์และออกแบบ 
  ระบบเชิงวัตถ ุ  3(2-2-5) 

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทาง
ซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต 
- 
- 
 

9011021  โครงสร้างข้อมูลและ  
 อัลกอริทึม   3(3-0-6) 
9011071  การเขียนโปรแกรม 
 คอมพิวเตอร์ 1   3(2-2-5) 
9012051  ระบบปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
9012131  การวิเคราะห์และออกแบบ   
 ระบบ   3(2-2-5) 
9013131  วิศวกรรมซอฟต์แวร์    
  3(2-2-5) 
- 
 
9014121 สัมมนาวิทยาการ
 คอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

 
 

ปรับรวมโครงการวิจัย 
และย้ายไปกลุ่ม
ประสบการณ์ภาคสนาม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
ปรับคำอธิบาย* 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
ยกเลิก 
 
 
ย้ายมาจากเอกเลือก 
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4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  
21 หน่วยกิต 
4091606  คณิตศาสตร์สำหรับ 
  คอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
9012061  การสื่อสารข้อมูลและ  
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3(2-2-5) 
9012071  การเขียนโปรแกรม  
 คอมพิวเตอร์ 2   3(2-2-5) 
9012072  การเขียนโปรแกรม 
  ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 
  3(2-2-5) 
9013091  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  
   3(2-2-5) 
9013102  ปัญญาประดิษฐ์    3(2-2-5) 
9014141  การวิจัยดำเนินงาน 3(2-2-5) 

4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  
12  หน่วยกิต 
- 
 
9012061  การสื่อสารข้อมูลและ 
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3(2-2-5) 
9012071  การเขียนโปรแกรม  
 คอมพิวเตอร์ 2   3(2-2-5) 
- 
 
 
- 
 
9013102  ปัญญาประดิษฐ์   3(2-2-5) 
- 
9011142  คณิตศาสตร์สำหรับ 
     วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  3(3-0-6) 
 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
 
คงเดิม 
 
 
คงเดิม 
 
ย้ายไปเอกเลือก 
 
 
ย้ายไปเอกเลือก 
 
คงเดิม 
ย้ายไปเอกเลือก 
รายวิชาใหม่ 

5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
9012041  ดิจิทัลเบื้องต้น     3(2-2-5) 
9012042  ระบบคอมพิวเตอร์ 
  และสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 

5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
9012041  ดิจิทัลเบื้องต้น   3(2-2-5) 
9012042  ระบบคอมพิวเตอร์และ 
  สถาปัตยกรรม  3(2-2-5)  

 
 

คงเดิม 
คงเดิม 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 
 
 
9013072  การเขียนโปรแกรมเกม 
   3(2-2-5) 
9013074  การพัฒนาแอพลิเคชันบน 

อุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
9013091  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 
 
กลุ่มวิชาทักษะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
9013072  การเขียนโปรแกรมเกม 
   3(2-2-5) 
9013074  การพัฒนาแอพลิเคชันบน 

อุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
9013091  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  

จัดกลุ่มวิชาเอกเพ่ือ
เน้นเป้าหมายการผลิต
บัณฑิตได้ชัดเจนขึ้น 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
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   3(2-2-5) 
9013111  ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
  3(2-2-5) 
9022081  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
   3(2-2-5) 
9022132  การเขียนโปรแกรมเว็บ    
 3(2-2-5) 
9022131  เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น   
   3(2-2-5) 
 
 
 
 
9014091  การประมวลผลภาพดิจิทัล  
 3(2-2-5) 
9023012  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติ

และวิจัย   3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9012044  คอมพิวเตอร์และการ 
   บำรุงรักษา  3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

   3(2-2-5) 
9013111  ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
  3(2-2-5) 
9022081  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
   3(2-2-5) 
9022132  การเขียนโปรแกรมเว็บ    
 3(2-2-5) 
9022131  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
 เบื้องต้น   3(2-2-5) 
กลุ่มคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 
9012072  การเขียนโปรแกรม  
 ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 
  3(2-2-5) 
9014091  การประมวลผลภาพดิจิทัล 
  3(2-2-5) 
9023012  โปรแกรมประยุกต์ด้าน

สถิติและวิจัย   3(2-2-5) 
9012103 อินเตอร์เน็ตสำหรับทุก 
 สรรพสิ่ง  3(2-2-5) 
9014112 การเรียนรู้เชิงเครื่องจักร 
 และการทำเหมืองข้อมูล 
 เชิงประจักษ์     3(2-2-5) 
9024053 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด 
 ใหญ่  3(2-2-5) 
9024132 การคำนวณแบบคลาวด์ 
 เบื้องต้น  3(2-2-5) 
กลุ่มอ่ืน ๆ  
9012044  คอมพิวเตอร์และการ 
   บำรุงรักษา  3(2-2-5) 
9012092 จินตทัศน์สารสนเทศ 
  3(3-0-6) 
9013113  ความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ    3(3-0-6) 
9014141 การวิจัยดำเนินงาน  

 3(2-2-5)  

 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
 
ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะ 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
รายวิชาใหม่ 
 
รายวิชาใหม่ 
 
 
รายวิชาใหม่ 
 
 
รายวิชาใหม่ 
 
 
คงเดิม 
 
รายวิชาใหม่ 
 
รายวิชาใหม่ 
 
ย้ายมาจากหมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
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9014121  สัมมนาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 

9014111  คลังข้อมูลและการทำเหมือง
ข้อมูล  3(2-2-5) 

9024051  การพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5)  

9034503  การจัดการความมั่นคงของ
คอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

9013073  การเขียนโปรแกรมแบบฝังตัว 
  3(2-2-5) 
 

ย้ายไปหมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
 

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   
เรียนไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต   
9003091  เตรียมความพร้อมปฏิบัติการ 

วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 
 1(0-2-1) 

 
9004092  สหกิจศึกษา  6(450) 
 
9004091  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางคอมพิวเตอร์  3(450) 
 

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   
ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต   
9013998  เตรียมสหกิจศึกษาทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 2(0-4-2) 

แผนสหกิจศึกษา 
9014999  สหกิจศึกษาทางวิทยาการ   

คอมพิวเตอร์  6(640) 
แผนปกติ 
9004091  การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 
 3(450) 

9004482  โครงการวิจัย  3(0-4-5) 
 

 
 
ปรับปรุงรหัสวิชา 
คำอธิบายรายวิชา
และหน่วยกิต 
 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา 
คำอธิบายรายวิชา
และจำนวน ชม. 
 

คงเดิม 
 
 
รายวิชาใหม่ พัฒนา
รวมโครงการวิจัย 1 
และ 2 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ตารางเทียบรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 

กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4091606 คณิตศาสตร์สำหรับ
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 9011142 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 

9003091 เตรียมความพร้อม
ปฏิบัติการวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ 

1(0-2-1) 9013998 เตรียมสหกิจศึกษาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2(0-4-2) 

9004092 สหกิจศึกษา 6(450) 9014999 สหกิจศึกษาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

6(640) 

9004091 การฝ ึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

3(450) 9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร์ 

3(450) 

9003481 โครงการวิจัย 1 1(0-2-1) 
9004482 โครงการวิจัย 3(0-6-3) 

9004481 โครงการวิจัย 2 2(0-4-2) 

9011021 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม   

3(3-0-6) 9011021 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม   

3(3-0-6) 

9011071 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 

3(2-2-5) 9011071 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 

3(2-2-5) 

9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น     3(2-2-5) 9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น     3(2-2-5) 

9012042 ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 

3(2-2-5) 9012042 ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 

3(2-2-5) 

9012044 คอมพิวเตอร์และการ
บำรุงรักษา 

3(2-2-5) 9012044 คอมพิวเตอร์และการ
บำรุงรักษา 

3(2-2-5) 

9012051 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 9012051 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

9012061 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 9012061 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

9012071 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2 

3(2-2-5) 9012071 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2 

3(2-2-5) 

9012072 การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 

3(2-2-5) 9012072 การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 

3(2-2-5) 

9012111 ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 

3(2-2-5) 9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564 

9012131 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

3(2-2-5) 9012131 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

3(2-2-5) 

9013072 การเขียนโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 9013072 การเขียนโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 

9013074 การพัฒนาแอพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3(2-2-5) 9013074 การพัฒนาแอพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

3(2-2-5) 

9013091 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5) 9013091 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5) 

9013102 ปัญญาประดิษฐ์    3(2-2-5) 9013102 ปัญญาประดิษฐ์    3(2-2-5) 

9013111 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 9013111 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 

9013131 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 9013131 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 

9014091 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 9014091 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

9014121 สัมมนาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 9014121 สัมมนาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

9014141 การวิจัยดำเนินงาน 3(2-2-5) 9014141 การวิจัยดำเนินงาน 3(2-2-5) 

9022081 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 9022081 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 

9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น   3(2-2-5) 9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น   3(2-2-5) 

9023012 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติ
และวิจัย   

3(2-2-5) 9023012 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติ
และวิจัย   

3(2-2-5) 

9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3(2-2-5) 9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3(2-2-5) 

9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
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มคอ.2 มรรพ. 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 กับองค์ความรู้ (Body Knowledge) ด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตาม 

มคอ.1 
องค์ความรู้ (Body  Knowledge)  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตาม มคอ.1 
รายวิชาบังคับในหลักสูตร 

1. โครงสร้างดีสครีต 9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการคำนวณ 

2. พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  

3. ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี 9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   

4. โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น 
9012042 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

5. ระบบปฏิบัติการ 9012051 ระบบปฏิบัติการ 

6. การประมวลผลเครือข่าย 9012061 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
   คอมพิวเตอร์ 

7. ภาษาการเขียนโปรแกรม 9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  

8. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

9. กราฟิกและการประมวลผลภาพ 9013091 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  

10. ระบบชาญฉลาด 9013102 ปัญญาประดิษฐ์ 

11. การจัดการสารสนเทศ 9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

9023041 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

12. ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 9022121  กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9012131 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

9013131 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
14. ศาสตร์เพื่อการคำนวณ 9011142 คณิศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ตารางการจัดรายวิชาเฉพาะด้าน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับขอบเขต 5 ด้านตาม มคอ.1 
องค์ความรู้ (Body  Knowledge)  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตาม 

มคอ.1 

องค์การ
และระบบ
สารสนเทศ 

เทคโนโลยี
เพื่องาน
ประยุกต ์

เทคโนโลยี
และ

วิธีการ
ทาง

ซอฟต์แวร์ 

โครงสร้าง
พื้นฐาน

ของระบบ 

ฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1. โครงสร้างดสีครีต 
 

  9012011  

2. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
 

 9011071   

3. ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธ ี
 

 9011021   

4. โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
 

   9012041 
9012042 

5. ระบบปฏิบัติการ 
 

 9012051   

6. การประมวลผลเครือข่าย 
 

  9012061  

7. ภาษาการเขียนโปรแกรม 
 

  9012071 
9012072 

 

8. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

 
9023021    

9. กราฟิกและการประมวลผลภาพ 
 

  9013091  

10. ระบบชาญฉลาด 
 

  9013102  
11. การจัดการสารสนเทศ 9023041 9012111    
12. ประเด็นทางสังคมและวชิาชีพ 9022121     
13. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 
 9012131 

9013131 
9023121 

 

  

14. ศาสตร์เพื่อการคำนวณ    9011142  

 
 
 
 
 
 
 
 


