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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
คณะ/ภาควิชา  

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Network 

Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 
 อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Computer Network Technology) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Network Technology) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 เรียนไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

5.3. ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และเอกสารต าราในวิชาของหลักสูตรบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

5.4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

 เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม  ครั้งที่ 8/2563   
เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้อนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) พนักงานผู้ปฏิบัติการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(2) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 

(3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(4) วิศวกรเครือข่าย 

(5) นักการขายเชิงเทคนิค  
(6) นักพัฒนาไอโอที 
(7) นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 

(8) นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(9) ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

(10) วิศวกรสนับสนุนการขายด้านระบบเครือข่าย 

(11) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(12) นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(13) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ 

(14) ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(15) ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล 

(17) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ล า
ดับ 

ชื่อ–สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา 

 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวขนิษฐา  สิทธิเทียมจันทร์ อาจารย์ 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

(การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันราชภัฏอุดรธานี 

2555 

 
2547 

2 นายทวีศักดิ์  สัมมา อาจารย์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี 

2551 

 
2547 

3 นายวสุพล  เผือกน าผล อาจารย์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2556 

2552 

4 นายณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม. 
คอ.บ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 

2542 

5 นายวิชาญ  ทุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คอ.ม. 
 

คอ.บ. 

(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
 
(วิศวกรรมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

2550 

 
2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของ         
การด าเนินชีวิต การบริหารประเทศจึงให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เรียกว่า นโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" มีจุดมุ่งหมายให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล        
การพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสามารถประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศใช้งานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างด ี

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพโดย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะวัยรุ่นต้องมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ขณะที่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจผู้คนในสังคมมีวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินชีวิตประจ าวันได้รับอิทธิพลจากความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตประจ าวันจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตไปแล้ว ส่งผลให้
เกิดความสะดวกแก่ผู้คนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูล
และเข้าถึงแหล่งความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย  

12.1.2 ยกระดับหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
12.1.3 สนับสนุนหรือส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิต ตามความต้องการของสถานประกอบการ

และ การประกอบอาชีพในอนาคต  
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12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน        
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกติดชายฝั่งทะเล มีอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และเกษตรกรรมต่าง ๆ มากมาย เนื้อหาในวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษา สามารถต่อยอดการไปสู่งานวิจัย สนับสนุนการให้บริการวิชาการต่อ ชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชน มุ่งไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนองความต้องการก าลังคน พัฒนาตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์กับเนื้อหาในหลักสูตร มากกว่าวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป วิชาพ้ืน
ฐานความรู้ทางธุรกิจ และรายวิชาทางคณิตศาสตร์สถิติและวิทยาศาสตร์ 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เปิดให้
นักศึกษาหลักสูตรอื่นมาเรียนดังต่อไปนี้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน สามารถเลือกเรียนได้ ในบางรายวิชา ทั้งนี้ตามที่จัดไว้    

ในแผนการเรียนของหลักสูตรนั้น นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเอกเลือกหรือเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ความส าคัญ 

จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ท าให้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานเป็นหลักมากขึ้นในการส่วน
บุคคล องค์การธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เข้ามาด าเนินงานในกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบุคลากรที่สามารถวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลรวมถึง
สามารถจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่สร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนด้านดิจิทัล ในการบริหารจัดการการด าเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมี
ระบบ มีความปลอดภัยและเป็นขั้นตอน โดยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้านกระบวนการพัฒนาระบบ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม  ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ ธุรกิจหรือองค์การสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 

เนื่องจากการพัฒนาวิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานขององค์การต่างๆ อย่างกว้างขวางรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางธุรกิจในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การที่จ า เป็นต้องปรับกระบวนการ 
การท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ การสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอด การเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
โครงสร้างองค์การ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจ โดยเป็นที่
ยอมรับ    ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ จึงส่งผลให้หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 รวมเป็นระยะเวลา 4 
ปี จ าเป็นต้องปรับปรุง เพ่ือให้ผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และการสื่อสาร         
พร้อมรองรับความต้องการทางธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558    
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ แผนการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถ             
ในการแข่งขัน ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559 - 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative-Digital Economy) ดังนั้นเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่า มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้ได้อย่างถูกต้อง     
ตรงตามเปูาหมายอย่างแท้จริง โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติมากขึ้น สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และ      
มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้ก าหนดไว ้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

การสื่อสาร 
2. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับการวางแผน  

ออกแบบ และการตัดสินใจเพื่อความส าเร็จขององค์กรได้ 
3.  เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพด้าน  

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เกิดองค์ความรู้ 

ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 

 
 
 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีเครือข่าย

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ - ความพึงพอใจในทักษะความรู้ 
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไปปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- ใบรับรองความสามารถทาง
วิชาชีพ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ  
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

   (1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
   (2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยการจัดศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากต าราและ
เอกสารบางส่วนจะเป็นภาษาอังกฤษ 

2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดีหรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน กรณีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับ
พ้ืนฐานทางคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้จัดอบรมก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2565 2567 

นักศึกษาชั้นปีที่ 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 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หน่วย : พันบาท 

หมวดรายจ่าย 
2563 2564 2565 2565 2567 

1. งบบุคลากร 

2. งบด าเนินการ 

3. งบลงทุน 

4. งบเงินอุดหนุน 

25,000 

300000 

500000 

900000 

250000 

600000 

1000000 

180,000 

250000 

900000 

1500000 

2700000 

250000 

120,000 

2000000 

360,000 

250000 

1200000 

2500000 

3600000 

รวม 195,000 365,000 535,000 705,000 755,000 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 25,000 บาท/คน/ปี 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียนหรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึ กษาระดับปริญญาตรี        

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ 2) 
พ.ศ. 2563   

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561   

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ร าไพพรรณี พ.ศ. 2560 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561  

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต         ไม่น้อยกว่า        130 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 9 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 

 2) กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล  6  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาความอดทน  6  หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ  6  หน่วยกิต 
 5) ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3  หน่วยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94  หน่วยกิต 

 1) วิชาแกน  9  หน่วยกิต 
 2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
   2.1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า      45 หน่วยกติ 
   2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกติ 
   2.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า         4  หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 รวม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30     หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม    9     หน่วยกิต     1.1.1 บังคับเรียน        3  หน่วยกิต  
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน                          

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

3(3-0-6) 

        และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Moral Education for Self Development  
0163003  ภูมิคุ้มกันการทุจริต 3(3-0-6) 
 Anti-Corruption Immunity  
0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
 Meditation for Life Development  
0163005 ชีวิตและความตาย 3(2-2-5) 
 Life and Death  

 1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล    6     หน่วยกิต    6  หน่วยกิต  

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Thai for Communication in the 21st Century  

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 English for Communication in the 21st Century  
0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication in the 21st Century  
0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
 Khmer for Communication in the 21st Century  
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 Thai and ASEAN Society and Culture   
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Life in the digital age  
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 3(2-2-5) 
 Computer Poll and Presentation  
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1.3 กลุ่มวิชาความอดทน                               6    หน่วยกิต  
 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Volunteer with local development  
0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 
 Citizenship of Thai Democracy  
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Community Learning  
0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
 Green Citizen  
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Basic Smart Technology and Development  
0363007 แนวพระราชด าริด้านพืชพรรณและการเกษตร 3(2-2-5) 
 Royal Initiation in Plant and Agriculture  

1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ          6    หน่วยกิต  
0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) 
 Smart Thinking  
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Psychology in Daily Life  
0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 Leadership and Teamwork  
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 3(3-0-6) 
 Digital Business and SMEs  
0463005 การเงินและความมั่นคง 3(3-0-6) 
 Finance and Wealth  
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
 Gems and Jewelry  
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Life and health management  
0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Arts for Daily Life in the 21st Century  
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0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
 Aesthetic Agriculture  
0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น

รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า         94   หน่วยกิต 

2.1. วิชาแกน               9    หน่วยกิต 

4091402 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus 1  
4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย   3(3-0-6) 
 Statistics for Research  
9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการค านวณ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics and Calculation Theory  

2.2 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า    85    หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ           ไม่น้อยกว่า    45    หน่วยกิต 
 

9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 
 Data Structure and Algorithm  
9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Digital Concept  
9012051 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operating Systems  
9031071 เครือข่ายเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Networks  
9031081 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 3(2-2-5) 
 Python Programming  
9032072 หลักการสวิตช์และเร้าเตอร์ 3(2-2-5) 
 Routing and Switching Essentials  
9032073 การขยายเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Scaling Networks  
9032075 เครือข่ายไร้สาย  3(2-2-5) 
 Wireless Networks  
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9032078 สื่อในระบบสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 
 Communication media and Data Communications  
9032082 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วยไพธอน 3(2-2-5) 
 Network Programming with Python  
9032101 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 1 3(2-2-5) 
 Network Administrator and Management 1  
9032103 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 1 3(2-2-5) 
 Open source Network Operating System 1  
9033031 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Computer Network Security  
9033074 การเชื่อมต่อเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Connecting Networks  
9033121 สัมมนาทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Seminar in Computer Network Technology  
9033122 โครงการวิจัย 1 1(0-2-1) 
 Research Project 1  
9034032 การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ 3(2-2-5) 
 Ethical Hacking  
9034034 การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (Digital Forensics)  
9034123 โครงการวิจัย 2  2(0-4-2) 
 Research Project 2  

2.3. วิชาเอกเลือก                 ไม่น้อยกว่า  36    หน่วยกิต 

9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Laws and Ethics in Information Systems  
9031011 เครือข่ายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
 Telecommunication Networks  
9032012 ทฤษฎีข่าวสาร 3(3-0-6) 
 Information Theory  
9032013 การสื่อสารดาวเทียม  3(3-0-6) 
 Satellite Communication  
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9032041 เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่  3(2-2-5) 
 Modern Database Technology  
9032076 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร 3(3-0-6) 
 Campus Network Design  
9032105 การจัดการศูนย์ข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Center Management  
9032111 การบริหารโครงการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Network Technology Project Management  
9032131 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Application Development  
9033021 การออกแบบโดยค านึงถึงความสวยงามและประสบการณ์ผู้ใช้ 3(2-2-5) 
 User Experience and User Interface Design  
9033041 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Network Performance Analysis  
9033051 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
 Mobile Software Development  
9033054 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
 Embedded Systems  
9033052 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Internet of Things  
9033091 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆและการบริหารจัดการ  3(3-0-6) 
 Cloud Computing Technology and Management  
9033092 การจ าลองระบบและการจัดการคลาวด์ 3(2-2-5) 
 System Virtualization and Cloud Management  
9033093 เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Blockchain and Cryptocurrency Technologies  
9033102 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 2 3(2-2-5) 
 Network Administrator and Management 2  
9033104 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 2 3(2-2-5) 
 Open source Network Operating System 2  
9033112 ระบบประมวลผลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 Large Scale Computing Systems 
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9034033 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Security Management  
9034053 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพดิจิทัลจากซีซีทีวี 3(2-2-5) 
 Digital Image Processing and Analysis from CCTV  
9034055 การเขียนโปรแกรมบนระบบลินุกซ์ 3(2-2-5) 
 Linux Programming  
9034077 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 3(2-2-5) 
 Wireless Sensor Network  

2.4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา     ไม่น้อยกว่า    4    หน่วยกิต 

9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
 Preparation of Field Experience in Computer  
9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 3(450) 
 Field Experience in Computer  
9034998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) 
 Pre-Cooperative Education  
9034999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6(640) 
 Cooperative Education  

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 

      ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเปิดสอน โดย 
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 หลัก  แต่ละหลักมีความหมายดังนี้ 
 หลักท่ี 1 - 3 หมายถึง รหัสสาขาวิชา ดังนี้ 

    901 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    902 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    903 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    904 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
 หลักท่ี 4  หมายถึง ชั้นปีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในรายวิชา 

หลักท่ี 5 - 6 หมายถึง กลุ่มองค์ความรู้ (เฉพาะ รหัสสาขา 901) ดังนี้ 
01. พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
02. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  
03. ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ  
04. การจัดการสารสนเทศ  
05. การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 
06. คณิตศาสตร์และสถิติ 
07. เครือข่าย  
08. พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม  
09. แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 
10. การบ ารุงรักษาและการบริหารระบบ 
11. สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ  
12. ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ  
13. ระบบเว็บและเทคโนโลยี 

 หลักท่ี 7  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่มองค์ความรู้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
XXXX-XXXXXX 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
XXXX-XXXXXX 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) 
9031081  การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 

9012041  ดิจิทัลเบื้องต้น 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
9031011  เครือข่ายโทรคมนาคม 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา (4) 

  

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 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (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) 
9012051  ระบบปฏิบัติการ 
9031071  เครือข่ายเบื้องต้น 
9011021  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรอืสหกิจศึกษา (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
XXXX-XXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
XXXX-XXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
9012011  ดีสครีตและทฤษฎีการค านวณ 

 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 
9032072  หลักการสวิตช์และเร้าเตอร์ 
9032078  สื่อในระบบสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล 

9032082  การเขียนโปรแกรมเครือข่าย 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
XXXX-XXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
XXXX-XXXXXX  3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 
9032073  การขยายเครือข่าย 

9032101  การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 1 

9032103  ระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
XXXX-XXXXXX 
XXXX-XXXXXX 
XXXX-XXXXXX 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
4113105  สถิติเพ่ือการวิจัย   
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 
9033074  การเชื่อมต่อเครือข่าย 
9033075  เครือข่ายไร้สาย  
9033121  สัมมนาทางเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
XXXX-XXXXXX 
XXXX-XXXXXX 
XXXX-XXXXXX 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 
9033031  ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

9034032  การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ 

9034034  การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล  

3(2-2-5) 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
XXXX-XXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4) 

9034998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2(0-4-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) XXXX-XXXXXX 
XXXX-XXXXXX 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

รวม 20 
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 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 
9033122 โครงการวิจัย 1 

9033031  ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

9034032  การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ 

1(0-2-1) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
XXXX-XXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4) 

9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ 

1(0-2-1) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) XXXX-XXXXXX 
XXXX-XXXXXX 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

รวม 17 
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 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา (4) 

9034999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

6(640) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 6 
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 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 
9034123  โครงการวิจัย 2 

9034034  การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล  

2(0-4-2) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 5 
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 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 0 

 หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่เลือกลงเรียนแผนสหกิจศึกษาสามารถจบได้ใน 3 ปี ครึ่ง 
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 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (36) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา (4) 

9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ 

3(450) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 3 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก จ) ดูในภาคผนวก 

3.2  ชื่อ   สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล า
ดับ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา / 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 
 

นางสาวขนิษฐา สิทธิ
เทียมจันทร ์
 343090039xxxx 

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร)์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2555  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ สถาบันราชภัฏ 
อุดรธาน,ี 2547 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

2 นายทวีศักดิ์  สัมมา 
323010048xxxx 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2551 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์  
สถาบันราชภฏัร าไพพรรณ,ี 2547 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

3 นายวสุพล เผือกน าผล 
122990018xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร,ี 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสรุนาร,ี 2552 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

4 นายณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
322050029xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2548 
คอ .บ.  (เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2542 

ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

15 15 15 15 15 

5 นายวิชาญ ทุมทอง 
132120000xxxx 

คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2550 
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส)์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2548 

ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

 

ล า
ดับ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา / 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 นายคัมภีร์  ธีระเวช  M.Sc. ( Remote Sensing and  
        Geographic Information  
        Systems)   
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ผศ. 15 15 15 15 15 

2 นายวิระ  ศรีมาลา วท.ม. (เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

        ภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (ปฐพีวิทยา )  

ผศ. 15 15 15 15 15 

3 นางบุษยา ประทุมยศ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ผศ. 15 15 15 15 15 

4 นายวิสันต์  พูนชัย วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย์ 15 15 15 15 15 

5 นางทิพย์วรรณ  ฟูเฟ่ือง วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ผศ. 15 15 15 15 15 

6 นางทิพวรรณ์  นิยมวงศ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ผศ. 15 15 15 15 15 

7 นางวันดี 
โชคช่วยพัฒนากิจ 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย์ 15 15 15 15 15 

8 นายนิทัศน์  นิลฉวี วท.ม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย์ 15 15 15 15 15 

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

ผศ. 15 15 15 15 15 

10 นายปฏิคม  ทองจริง วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
อส.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

ผศ. 15 15 15 15 15 
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3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 

ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนด
โดยเลือกฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึกหรือโครงงานแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึกไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง หรือ
เลือกรายวิชาสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานระกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
          ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
         จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
  โครงงานจะต้องมีจ านวนผู้จัดท าไม่เกิน 2 คนต่อหนึ่งโครงงาน ก าหนดให้นักศึกษาท าการทดลองใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
คณะกรรมการ เมื่อข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน   ความเห็นชอบจึงท าการทดลองพร้อมทั้งเขียนรูปเล่มรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดอย่างเครง่ครัด หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นที่การสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 

  โครงงานเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ใน
การท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน โครงงานสามารถ

เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดได้ 
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5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต (โครงการวิจัย 1 จ านวน 1 หน่วยกิต และโครงการวิจัย 2 จ านวน 2 หน่วยกิต) 
5.5 การเตรียมการ 

  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและการ
ท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะ การท างานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรับผิดชอบ - ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาและ 

  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และ
การวางตัวในสังคมให้เหมาะสมในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3. มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง - มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น รวบรวมข้อมูล
และสรุปผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอในชั้นเรียนหรือ
เป็นรูปเล่มรายงานส่งผู้สอน 

4. มีความสามารถและฉลาดในการจัดการ - มอบหมายงานให้นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ 
สรุปผลการด าเนินงานและแก้ไขปรับปรุง 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 
(3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เคารพสิทธิมนุษยชน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์

สุจริต  
(2) ให้ความส าคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามก าหนดและความ

ซื่อสัตย์ในการท ากิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
(3)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน 
(4)  เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 
(2) ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึง

คุณธรรมจริยธรรม 
2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ตามสาระวิชา 
(2) สามารถวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิดหลักการและทฤษฎีของสาระ

วิชา 
(3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ 
(4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดองค์ความรู้และทักษะต่างๆ 
(3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและน าเสนอในชั้นเรียน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และใช้วิธีการ

ประเมินที่หลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
รายงานหรือโครงงาน 

(2) สังเกตพฤติกรรมการท างานและการปฏิบัติตน 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ 

ในการแก้ไขปัญหาและในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการต่างๆ ตามสาระวิชา 
(3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์น ามาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ตัดสินใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
(3) ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
(2) สังเกตการน าเสนองาน หรือผลงาน  

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้ 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การท างานแบบร่วมมือ หรือ 
Brainstorming  

(2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
(2)  ประเมินผลจากผลงาน การน าเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ส าคัญใน
ชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม
รายงานโดยใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 

(3)  ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สังเกตการน าเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
(2) ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน 
(3) ประเมินผลจากการสอบทักษะด้านการสื่อสาร  
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
                                                                                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 
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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 

0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 
                  

0163005 ชีวิตและความตาย 

Life and Death 
                  

2) กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากลเรียน 6 หน่วยกิต                   

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 

Thai for Communication in the 
21st Century 

                  

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ศตวรรษท่ี 21 

English for Communication in 
the 21st Century 
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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 

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 

Chinese for Communication in 
the 21st Century 

                  

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 
21 
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 และการน าเสนอ 
Computer Poll and Presentation 
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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 

3) กลุ่มวิชาความอดทน เรียน 6 หน่วยกิต                    

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 

Volunteer with local 
development 

                  

0363002 การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 
                  

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 

Citizenship of Thai Democracy 

                  

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Learning 

                  

0363005 พลเมืองสีเขียว 

Green Citizen 
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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 

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การพัฒนา 

Basic Smart Technology and 
Development 

                  

0363007 แนวพระราชด าริด้านพืชพรรณและ
การเกษตร 

Royal Initiation in Plant and 
Agriculture 

                  

4) กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการเรียน 9 หน่วยกิต                   

0463001 ฉลาดคิด 

Smart Thinking 
                  

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 

Psychology in Daily Life 
                  

0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

Leadership and Teamwork 
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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 

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 

Digital Business and SMEs 
                  

0463005 การเงินและความมั่นคง 

Finance and Wealth 
                  

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 

Gems and Jewelry 
                  

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 

Life and health management 
                  

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 
21 
Arts for Daily Life in the 21st 
Century 

                  

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 
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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 

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 และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและ
สังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

   ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน
เป็นต้นนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ 

4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.2 ด้านความรู้ 
  4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3) สามารถวิ เคราะห์ออกแบบติดตั้ งปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการเทคโนโลยี เครือข่าย
คอมพิวเตอร์รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟแวร์ที่ใช้งานได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ในเรื่องที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและ

ประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้ควรจัดให้มี  การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 

3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 

5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
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3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 

4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 

1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2) การอภิปรายกลุ่ม 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

  4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น 

 4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

  4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี 

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

5) มีภาวะผู้น า 
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  4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

 4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

  4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
  4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน
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5.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

  แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 
กระบวนการเรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
 

                                                                                ความรับผิดชอบหลัก                      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วิชาแกน                              

4091402 แคลคูลัส 1  
Calculus 1 

                       

4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย   
Statistics for Research 

                   

9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการค านวณ  
Discrete Mathematics and 
Calculation Theory 

               

 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า  51 

 
 

                                                                                ความรับผิดชอบหลัก                      ความรับผิดชอบรอง 
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วิชาเอกบังคับ                              

9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithm 

               

9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น  
Introduction to  
Digital Concept 

             

9012051 ระบบปฏิบัติการ  
Operating Systems 

                  

9031071 เครือข่ายเบื้องต้น  
Introduction to Networks 

                 

9031081 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน  
Python Programming 
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9032072 หลักการสวิตช์และเร้าเตอร์ 
Routing and Switching 
Essentials 

                

9032073 การขยายเครือข่าย 
Scaling Networks 

                

9032075 เครือข่ายไร้สาย  
Wireless Networks 

                  

9032078 สื่อในระบบสื่อสารและการสื่อสาร
ข้อมูล  
Communication media and 
Data Communications 
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9032078 สื่อในระบบสื่อสารและการสื่อสาร
ข้อมูล  
Communication media and 
Data Communications 

                

9032082 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย 
ด้วยไพธอน  
Network Programming  
with Python 

                       

9032101 การดูแลและบริหาร 
ระบบเครือข่าย 1  
Network Administrator and 
Management 1 
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9032103 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
โอเพนซอร์ส 1  
Open source Network 
Operating System 1 

                 

9033031 ความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
Computer Network Security 

              

9033074 การเชื่อมต่อเครือข่าย 
Connecting Networks 

                

9033121 สัมมนาทางเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
Seminar in Computer Network 
Technology 
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9033122 โครงการวิจัย 1  
Research Project 1 

         

9034032 การเจาะระบบ 
อย่างมีจรรยาบรรณ  
Ethical Hacking 

        

9034034 การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล 
Digital Forensics 

         

9034123 โครงการวิจัย 2  
Research Project 2 
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วิชาเอกเลือก                              
9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
Laws and Ethics in 
Information Systems 

               

9031011 เครือข่ายโทรคมนาคม 
Telecommunication Networks 

                 

9032012 ทฤษฎีข่าวสาร  
Information Theory 

               

9032013 การสื่อสารดาวเทียม  
Satellite Communication 

                

9032041 เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่  
Modern Database Technology 
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9032076 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร 
Campus Network Design 

           

9032105 การจัดการศูนย์ข้อมูล  
Data Center Management 

                

9032111 การบริหารโครงการเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Computer Network 
Technology Project 
Management 

           

9032131 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บน
เว็บ  
Web Application 
Development 
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9033021 การออกแบบโดยค านึงถึงความ
สวยงามและประสบการณ์ผู้ใช้ 
User Experience and User 
Interface Design 

         

9033041 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
เครือข่าย  
Network Performance Analysis 

               

9033051 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่  
Mobile Software 
Development 

   

9033054 ระบบสมองกลฝังตัว  
Embedded Systems 
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9033052 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 
Internet of Things 

                 

9033091 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆและการบริหาร
จัดการ  
Cloud Computing Technology 
and Management 

                

9033092 การจ าลองระบบและการจัดการ
คลาวด์  
System Virtualization and 
Cloud Management 

            

9033093 เทคโนโลยีบล็อกเชน 
และสกุลเงินดิจิทัล  
Blockchain and Crypto 
currency Technologies 
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9033102 การดูแลและบริหาร 
ระบบเครือข่าย 2  
Network Administrator and 
Management 2 

            

9033104 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
โอเพนซอร์ส 2  
Open source Network 
Operating System 2 

                  

9033112 ระบบประมวลผลขนาดใหญ่ 
Large Scale Computing 
Systems 
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9034033 การจัดการความมั่นคง 
ของคอมพิวเตอร์  
Computer Security 
Management 

              

9034053 การประมวลผลและวิเคราะห์ 
ภาพดิจิทัลจากซีซีทีวี  
Digital Image Processing and 
Analysis from CCTV 

   

9034055 การเขียนโปรแกรม 
บนระบบลินุกซ์  
Linux Programming 

                      

9034077 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
Wireless Sensor Network 
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                                   
9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการ

วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 
Preparation of Field 
Experience in Computer 

               

9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทางคอมพิวเตอร์  
Field Experience in Computer 

         

9034998   เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

               

9034999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Cooperative Education 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

 
ปีท่ี รายละเอียด 

1 มีองค์ความรู้พ้ืนฐานและมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

2 มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าใจการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีทักษะการคิดค านวณเชิงคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ตลอดจนระบบสื่อสารในปัจจุบันในระดับเชิงลึก เช่น การท างานของสายสื่อสาร 
การท างานของระบบปฏิบัติการเครือข่าย เป็นต้น 

3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถ
จัดการความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ
เข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยกระบวนการวิจัย 

4 ตระหนักถึงกฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการปฏิบัติการ
จริงในสถานประกอบการ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 

ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ 
1.1 ระดับค่าคะแนน  แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได้  แต่ให้นับหน่วยกิตที่สอบ

ตกและน ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย  ส่วนการประเมินรายวิชาที่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา  ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่า สอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  ถ้าได้รับการ
ประเมินต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา  

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 

PD ผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 
P ผ่าน (Pass) 

NP ไม่ผ่าน (Not Pass) 
 

ระบบในข้อ 1.2 นี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามล าดับวิชาที่แต่ละ
หลักสูตรก าหนด 

รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับท่ีได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได ้

1.3 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

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 
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W (Withdraw) ใช้ส าหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้
พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
2) นักศึกษาขาดสอบเพราะปุวย หรือมีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

นักศึกษาที่ได้ “I” ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I” เป็น “F” 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันประเมินข้อสอบของแต่ละวิชา ว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 

2.2 การประเมินผลของรายวิชาแต่ละวิชาต้องผ่านที่ประชุมของ หลักสูตร หรือภาควิชา หรือ
คณะกรรมการที่หลักสูตรหรือภาควิชาแต่งตั้ง ก่อนประกาศผล 

2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงาน ซึ่งทางสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน เป็นผู้
ประเมินและรายงานว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 

2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายละเอียดการด าเนินงานรายวิชา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
 3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี    
พ.ศ. 2562 

   หมวด 8 การส าเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 

    ข้อ 49 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาที่กองบริการการศึกษา 

    ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
    50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    50.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 

    50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
    50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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    50.6 มีเวลาเรียน ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่ต่ ากว่า 8 
ภาคการศึกษาปกต ิ

    50.7 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8ภาคการศึกษา
ปกต ิส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4ปี ไม่เกิน 16ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 5ปี ไม่เกิน 20 
ภาคการศึกษาปกต ิ

    ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 

   ข้อ 51 นักศึกษาภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   51.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 50.1 50.2 และ 50.3 

   51.2 มีเวลาเรียน ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษา ส าหรับ หลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคการศึกษา 

   51.3 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 4 ปี ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี 
   ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 

  ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 จึง
จะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 

  ข้อ 53 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาตรี
ห รื อปร ะกาศนี ยบั ต ร วิ ช าชี พชั้ น สู ง  ห รื อป ระกาศนี ยบั ต ร อ่ื น ใ ดที่ เ ที ยบ เท่ า จ ากสถาบั น เ ดิ ม  
ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.60  
    ผู้ที่จะได้รับเกียรนิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25 และ
เรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏร าไพพรรณี  
ไม่น้อยกว่า 3.25 

    ทั้งนี้ นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 และ 
53.3 ด้วย 

   53.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า c ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตามระบบไม่มี
ค่าระดับคะแนน 
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   53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
     นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 4 ปี 
 3.4 เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษากระท าผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550 

   ข้อ 6 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติที่
กองพัฒนานักศึกษา 
   ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจน โยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร  การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  

1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และรายละเอียดของหลักสูตร ตลอดจนการทาแผนการ
สอน และการวัดผล การประเมินผลการสอนและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่จ า เป็นต่อการปฏิบัติงานเบื้องต้น 
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้องอีกด้วย  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย พัฒนาความรู้
และทักษะให้ครบวงจร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ การสอนแบบ
กลุ่มใหญ่ การสอนแบบกลุ่มย่อย การเรียนการสอนออนไลน์ การท าเอกสารประกอบการสอน มีจิตวิทยาใน
การเรียนรู้ สามารถเลือกเครื่องมือในการวัดผลและตัดสินผลได้อย่างถูกต้อง สามารถออกแบบข้อสอบและ
ประเมินผล รวมถึงสามารถออกแบบหลักสูตรและการสอนได้ 

2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

(7) สนับสนุนให้อาจารย์ เขียนต ารา แต่งหนังสือ จัดท าสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้     
และสนับสนุนให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับ ดูแล และคอยให้แนะน า
ตลอดจนก าหนดนโยบายในการปฏิบัติ  ด า เนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) มีการประชุมเพ่ือวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และทบทวนการดาเนิน
งานของหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

(2) ก ากับ ติดตามรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(3) ก ากับ ติดตามรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

(4) ก ากับ ติดตามรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

(6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ท าการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตของหลักสูตร ต้องมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขา
คอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ด้านได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านมาตรฐานความรู้ (3) มาตรฐานด้านทักษะ
ทางปัญญา (4) มาตรฐานด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) มาตรฐานด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ทางหลักสูตร ยังได้มีการกา
หนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ (6) คือด้านทักษะพิสัย เพ่ือให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎี   
สู่การปฏิบัติได ้

 

2.1 ด้านคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทาง

หลักสูตรจะมีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่ต้องการจากผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการที่รับนิสิตสหกิจศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี ทางหลักสูตรจะมี
การส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง ทบทวน หรือก าหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังต่อไป 

2.2 ด้านการท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ  
เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรจะมีการส ารวจข้อมูลภาวะการมีการท าของบัณฑิต 

ซ่ึงจะท าการสารวจเมื่อบัณฑิตได้ส าเร็จการศึกษาไป อย่างน้อย 1 ปี จากนั้น ทางหลักสูตรจะน าข้อมูลเหล่านี้มา
ใช้ในการประเมินศักยภาพของบัณฑิตในตลาดแรงงาน 

2.3 ด้านผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
มีการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการท างานและประกอบการตามวัตถุประสงค์ของแต่

ละรายวิชา โดยแต่ละรายวิชาจะมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานในหลากหลายรูปแบบทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่มให้เกิดทักษะการท างานเป็นทีม เช่น การพัฒนาโครงงานเพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล การส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ      
การส่งผลงานน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น การพัฒนาผลงานในรูปแบบต่าง 
ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนให้เห็นความสามารถในการ บูรณาการความรู้และผลการเรียนรู้ของนิสิตในระดับ   
รายวิชา/ภาคเรียน/ปีการศึกษา/หลักสูตร ตามความถนัดและความต้องการของตนเองได้ ดังนั้น หลักสูตรจะ
สามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตต่อไป 

 
3. นักศึกษา 

กระบวนการเกี่ยวกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีกระบวนการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่
นักศึกษา 

3.2 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้กับนักศึกษาดังนั้นคณะก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์
พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา  
ออกแบบหลักสูตรมีพ้ืนฐานจากหลักการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) 

ซึ่งมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) และอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการ “เรียนรู้” เน้นใช้กิจกรรม
หรือการลงมือปฏิบัติ (Activity-Based Learning) ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร  ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ 
ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างบัณฑิต 

โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และการจัดท ารายวิชาเหมาะสมกับระดับการ
เรียนรู้ตั้งแต่พ้ืนฐานไปจนถึงการกระประยุกต์ใช้งานอันก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ         

ตามความถนัดหรือเชี่ยวชาญในรายละเอียดของรายวิชานั้น ๆ โดยมีการประเมินผู้เรียนตามรายละเอียดใน
ตาราง Curriculum Mapping ของหลักสูตร ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามคุณลักษณะที่ต้องการในแต่ละ
รายวิชา  

5.3 การประเมินผู้เรียน  
ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันว่านิสิตและบัณฑิตทุกคนมี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
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5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ 

โดยเน้นการใช้กิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ (Activity-Based Learning) เป็นหลัก ส่งเสริม กิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยส่วนงานภายในและภายนอก เช่น การส่งนิสิตเข้าร่วมการ
แข่งขันในโครงการระดับภูมิภาคและระดับประเทศ นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้มีการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อ่ืนๆ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการตามหลักสูตรจะใช้อาคารที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ส่วนงบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัย ส าหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนิสิต 

6.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

การเรียน การสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ใช้อาคาร  4 คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก  

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ 
เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตส่วนใหญ่ในการ
ท างานจริง จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่
จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและครอบคลุมทั้ง
หลักสูตร 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

(1) ประเมินตามการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 15 ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร 

(2) ประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ .ศ. 2554     
ว่าด้วยมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 



มคอ.2 มรรพ. 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม ในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ของปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     

13. อ่ืนๆ ระบุ      
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 9 10 11 
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เกณฑ์การประเมิน :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุฯวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้           
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินการ
บรรลุเปูาหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละป ี

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอนส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล     
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถท าโดยรวบรวมปัญหา /ข้อเสนอ  
แนะเพ่ือปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 

(2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและ/หรือทีมผู้สอน 

(3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
(4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวผู้เรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าเพ่ือร่วมกันวางแผนการ
ประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรจะด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตร
จากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัด
ประชุมศิษย์เก่าเพ่ือเสริมความสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น  

คณะกรรมการท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนหลัง      
ของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 

ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ ์
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2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะเชิญหรือสอบถาม
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินจากภายนอกเก่ียวกับการเรียนการสอนจากรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรหรือจากรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าด้วยกันเพ่ือวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลเหล่านี้เพ่ือเสนอ
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป 

ในกรณีที่รายวิชาใดที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงย่อยก็ให้ด าเนินการได้ทันที่ ส่วนกรณีของการปรับปรุง 
หลักสูตรนั้นให้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้รายวิชาและหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร/ ค าสั่งแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ในกรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่) 

ภาคผนวก ง ข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศต่าง ๆ  
ภาคผนวก จ โครงสร้างเปรียบเทียบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ก 

 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม จ านวน  9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

   3(3-0-6) 

                     ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติภูมิ
สังคม มิติหลักการทรงงาน 23 ข้อ และมิติการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นต้น แนวทาง
พระราชด าริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชด าริต่าง ๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริในจังหวัดจันทบุรีที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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.  All so, 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 

Moral Education for Self Development 

     3(3-0-6) 

 ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การน าหลักธรรมค าสอน  
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. 
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0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 

Anti Corruption Immunity 

     3(3-0-6) 

 ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ 
การปูองกันการทุจริต แนวทางการปูองกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 Meaning and kind of corruption, self interest and common interest 
differences, condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method 
of corruption prevention in thailand, citizen role and duty also responsibility to social for 
against corruption and management on good governance. 

0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 
3(2-2-5) 

ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการท าสมาธิไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 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 

Life and Death 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักค าสอนของแต่ละศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั้งในประเทศ
ไทย ต่างประเทศ  รวมทั้งความตายของคนแต่ละศาสนาและชาติพันธุ์  โดยเน้นศึกษาโลกทัศน์และชีวทัศน์
ของแต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เช่น เรื่อง ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ กรรมและ
สังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตและความตาย เช่น หลักความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต หลักการเตรียมตัว
ตายอย่างมีสติ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียม
ตัวตาย รูปแบบการตายที่ดี ประเพณี เกี่ยวกับความตาย และวิธีการปลอบโยนให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบ 
ความสูญเสีย 

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 
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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. 

 
1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล จ านวน 6 หน่วยกิต 

0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Thai for Communication in the 21st Century  

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และการ
ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะส าคัญ ประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความอย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณ์
ต่างๆ 

  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  

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาและฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งค าศัพท์และการออกเสียง 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. 
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0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication in the 21st Century  

การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง ค าศัพท์ 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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 และเขียนภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 
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. 
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0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Life in the digital age  

แนวคิดเกี่ยวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพ่ือรับมือจากผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล 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 และการน าเสนอ 3(2-2-5) 
 Computer Poll and Presentation  

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้เท่าทันและวิเคราะห์ข้อมูลในสื่ อสังคมออนไลน์ 
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สถิติเบื้องต้น การท าโพล สิทธิมนุษยชน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะ
การออกแบบสื่อประกอบการน าเสนอ การใช้กลยุทธ์ในการน าเสนอที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ  
การน าเสนอในงานแต่ละประเภท 

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. 

 
1.3 กลุ่มวิชาความอดทน จ านวน 6 หน่วยกิต 

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Volunteer with local development  

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการและวิธีการเกี่ยวกับงานจิตอาสา 
เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแ นวพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เน้นการสร้างงานจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม องค์กร 
หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา ตลอดจนการบ าเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

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 
organizations. The organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or 
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volunteer in the way of volunteer spirit for sustainable social and environmental 
development. 

0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

ความรู้ พ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบัน
การเมืองกระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสั งคม 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  

หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการ แนวคิด
ความเป็นพลเมือง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการคิด  ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือท างาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจในวิถีชีวิต
ของแต่ละปัจเจก และวัฒนธรรมที่แตกต่างอาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การมี
ส่วนร่วมและบทบาททางการเมืองภาคพลเมือง 

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
พ้ืนฐานในการเข้าใจชุมชน การเรียนรู้การปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนพ้ืนฐาน การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและเจตคติท่ีดีกับชุมชน 
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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. 

0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
  Green Citizen  

การปลูกฝังจิตส านึก  พลเมืองและความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
สังคมไทยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการ
จัดท าโครงการรณรงค์เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

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  

ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยี
กับการพัฒนางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและซ่อมบ ารุง
เครื่องอุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐาน 

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

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

พืชพรรณที่มีต่อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ หลักการของโครงการตามแนว
พระราชด าริ  การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

Plants for life according to the “plant eenetic 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. 
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1.4 กลุ่มวิชาฉลาดและจัดการ จ านวน 6 หน่วยกิต 

0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) 
 Smart Thinking  

ลักษณะการท างานของสมองมนุษย์ การคิดเบื้องต้น การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด  
การผสมผสานการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of 
thinking, integrated thinking for innovation development. 

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Psychology in Daily Life  

ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น การปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ 
อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความสุขกับ 
ความรัก 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 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 Leadership and Teamwork  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ความหมาย ความส าคัญ และคุณลักษณะของผู้น าที่ดี 
คุณธรรมจริยธรรมของผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การท างานเป็นทีม 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  

แนวคิดการบริหารจัดการ หน้าที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะ
และทักษะ ส าหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ ปัจจัยความส าเร็จ
และความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการโฆษณาออนไลน์ ระบบ
ความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ 

Concept of management, function, types of small and medium enterprises, 
features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship 
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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 การจัดท า
บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ่ ายส่วนบุคคล ดอกเบี้ยและผลตอบแทน
ทางการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องต้น 

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 ความส าคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค่า การเลือกซื้อและ
การดูแลรักษา 

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 ความส าคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 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 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Arts for Daily Life in the 21st Century  

ความหมาย ความส าคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 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. 
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0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
 Aesthetic Agriculture  

ความรู้ พ้ืนฐานและความส าคัญของการเกษตร ด้านสัตว์บก สัตว์น้ า พืชและอาหาร          
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การน าผลผลิตทางการเกษตรมา
ประยุกตเ์พ่ือให้การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

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 ล าดับและอนุกรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ในชีวิตประจ าวัน 

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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ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน จ านวน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต 

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

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อดิศัย  การหาปริพันธ์เบื้องต้น  และการน าไปประยุกต์ใช้ 

The limits and continuities of functions, derivatives of one-variable functions, 
derivatives of transcendental functions, the basics of Integration and their applications. 

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

ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ความน่าจะ
เป็นแบบต่าง ๆ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม หลักการประมาณ
ค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียวและสองทาง 

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. 

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

เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น การนับและความสัมพันธ์ เวียนเกิด ( Recurrence 
Relations) ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้และการแยกจ าพวก (Tree and Sorting) ข่ายงาน (Networks) และวงจรเชิง
วิธีจัด ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic Systems) ภาษาฟอร์มอลและไวยากรณ์ เครื่องจักรสถานะจ ากัดหมู่  
ออโตเมตา (Automata) นิพจน์เรกกูลาร์ ไวยากรณ์เรกกูลาร์ ภาษาเรกกูลาร์ ทฤษฎีของคลีน เครื่องจักรทัวริ่ง 

Sets, relations and functions. Counting and recurrence relations, graph 
theory, a tree, sorting, networks, and circuits methods. Algebraic systems, free language and 
grammar. Finite state machines among automatic metadata (Automata). Regular expressions, 
regular grammars, regular languages, maclean's theory and touring machine.  
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 2.2 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต 

9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 
  Data Structure and Algorithm   

แนวคิดหลักการโครงสร้างข้อมูล  ชนิดข้อมูล สแตก  คิว ลิงค์ลิสต์ ตารางแฮช ต้นไม้และ
กราฟ การเรียกซ้ า เทคนิคการค้นหาและเทคนิคการเรียงล าดับ 

The concept of data structure, data type, stack, queue, linked list, hash 
tables, trees and graphs, recursive, searching techniques, and sorting techniques. 

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

ทบทวนเกี่ยวกับระบบตัวเลขเลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนฐานเลข ทฤษฎีลอจิก วงจรพ้ืนฐาน
ทางลอจิก วงจรล าดับ วงจรลอจิกต่าง ๆ วงจรฟลิปฟลอป ระบบดิจิทัล พ้ืนฐานไมโครคอมพิวเตอร์
ภาษาเครื่องและการน าไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้งาน 

Review about binary number system, base number conversion, logic theory, 
basic logical circuits, sequential circuit, other logical circuit, flip-flop circuit, digital system, 
basic of microcomputer, machine language and microprocessor applications. 

9012051 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
  Operating Systems   

ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ      
การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผลการบริหารและการจัดการหน่วยความจ า การจัดคิวงานและการ
จัดสรรทรัพยากรการจัดการรับข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟูม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม  

The definition and evolution of the operating system. The role of the 
operating system. The payment or allocation processor. Management and memory 
management. Queuing and resource management, the data files of input and output units 
management, the control and recovery to its original condition. 

9031071 เครือข่ายเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction to Networks   

แนะน าสถาปัตยกรรมโครงสร้าง ฟังก์ชั่น ส่วนประกอบและรูปแบบของอินเทอร์เน็ต และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการของการก าหนดเลขที่อยู่ไอพี สื่อกลางการสื่อสาร และแนวคิดพ้ืนฐานของ 
อีเธอร์เน็ต เพ่ือเป็นพื้นฐานในการออกแบบระบบเครือข่ายท้องถิ่นอย่างง่ายได้ สามารถก าหนดค่าพ้ืนฐานและ 
เลขที่อยู่ไอพีส าหรับเร้าเตอร์และสวิตช์ได ้
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Introduce the architecture, structure, function, components, and form of the 
internet. In addition, computer networks, principles of IP addressing, communication 
mediums, and basic Ethernet concepts. As a basis for designing a simple local area network, 
basic configuration and IP for routers and switches. 

9032072 หลักการสวิตช์และเร้าเตอร์ 3(2-2-5) 
  Routing and Switching Essentials   

อธิบายสถาปัตยกรรมส่วนประกอบและการท างานของเร้าเตอร์และสวิตช์ในเครือข่ายขนาด
เล็ก ผู้เข้าร่วมเรียนรู้วิธีก าหนดค่าเร้าเตอร์และสวิตช์ส าหรับการใช้งานขั้นพ้ืนฐาน ในตอนท้ายของหลักสูตรนี้
ผู้เข้าร่วมจะสามารถก าหนดค่าและแก้ไขปัญหาเร้าเตอร์และสวิตช์และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ RIPv1, 
RIPng, พ้ืนที่เดียวและ OSPF หลายพ้ืนที่, VLAN และการก าหนดเส้นทางระหว่าง VLAN ในเครือข่าย IPv4 
และ IPv60 การก าหนด ACL, DHCP0 การท า NAT 

Describes the architecture, components, and operations of routers and 
switches in a small network. Participants learn how to configure a router and a switch for 
basic functionality. By the end of this course, participants will be able to configure and 
troubleshoot routers and switches and resolve common issues with RIPv1, RIPng, single area 
and multi-area OSPF, virtual LANs, and inter-VLAN routing in both IPv4 and IPv6 networks 

Assignment of ACL, DHCP, NAT operation. 

9032073 การขยายเครือข่าย 3(2-2-5) 
  Scaling Networks   

อธิบายถึงสถาปัตยกรรม, ส่วนประกอบและการด าเนินงานของเร้าเตอร์และสวิตช์ในระบบ
เครือข่ายขนาดใหญ่และซับซ้อน  ก าหนดค่าเร้าเตอร์และสวิตช์ส าหรับการใช้งานขั้นสูง สามารถก าหนดค่า
และแก้ไขปัญหาเร้าเตอร์และสวิตช์และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ OSPF, EIGRP และ STP ในเครือข่ายทั้ง 
IPv4 และ IPv6 มีทักษะที่จ าเป็นในการติดตั้ง WLAN ในเครือข่ายขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง 

Describe the architecture, components, and operations of routers and 
switches in large and complex networks. Configure routers and switches for advanced 
operations. Can configure and fix routers and switches and resolve common OSPF, EIGRP 
and STP issues in the network. Both IPv4 and IPv6 have the skills necessary to set up a 
WLAN on a small to medium sized network. 
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9033074 การเชื่อมต่อเครือข่าย 3(2-2-5) 
  Connecting Networks   

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายแบบกว้าง  วิธีการในการสร้างเครือข่าย
แบบกว้างที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเข้าด้วยกัน พิจารณาถึงความต้องการใช้งาน และออกแบบโดยค านึงถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด เทคนิคออกแบบโดยใช้มูลค่าโครงข่ายที่ดีที่สุด ความปลอดภัย การเลือกใช้
เทคโนโลยี เช่น PPP, Frame relay, Network Security เป็นต้น 

Learn about the basic concept of network wide, How to build a broad 
network that connects networks together. Considering the demand for and designed the 
most appropriate technology. The technical design of network security best use of 
technology such as; PPP, Frame relay, network security and so on. 

9032075 เครือข่ายไร้สาย  3(2-2-5) 
  Wireless Networks   

ศึกษาสถาปัตยกรรมของการสื่อสารไร้สาย เช่น เครือข่ายไร้สายในองค์กร เครือข่ายไร้สาย
ขนาดใหญ่และองค์ประกอบส าคัญอ่ืน ๆ เช่น โพรโทคอล มาตรฐาน (802.11b/g/n/ac/act, GPRS, 
Bluetooth) ที่ใช้งานในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นศึกษาลักษณะรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สายและ
เคลื่อนที่รวมถึงความเข้าใจการออกแบบระบบการสื่อสารแบบไร้สายในลักษณะต่าง ๆ เช่น Mobile IP, 
Network Mobility (NEMO), Ad-Hoc Routing ทดลองและท าความเข้าใจระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะเน้น
ถึงการติดตั้งและการแก้ปัญหาเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11 ระบบรักษาความปลอดภัยของ IEEE 802.11 
รวมถึงการก าหนดค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการสร้างเครือข่ายไร้สาย 

The architecture of wireless communications, such as wireless networks in 
the enterprise. Wireless network and other key elements such as large, Communications 
protocol standard (802.11b/g/n/ac/act., GPRS, Bluetooth) active at present and in the future. 
In addition, the study of communication patterns, wireless and mobile, as well as 
understanding the design of wireless communication in a manner such as Mobile IP, 
Network Mobility (NEMO). Ad-Hoc routing try to understand networking. Wireless it will focus 
on the installation and troubleshooting wireless IEEE 802.11 network security systems 
including configuration of IEEE 802.11 specifications that are needed to create a wireless 
network. 

9032078 สื่อในระบบส่ือสารและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 
  Communication media and Data Communications   

สื่อที่ใช้ระบบสื่อสาร คลื่นไมโครเวฟ ใยแก้วน าแสง สายน าสัญญาณประเภทต่าง ๆ หลักการ
สื่อสารข้อมูล การส่งสัญญาณข้อมูลแบบต่าง ๆ รหัสข้อมูล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลการเชื่อมโยงอุปกรณ์
สื่อสารข้อมูล มาตรฐานการติดตั้ง โมเด็มเทคนิคการมอดูเลชันของโมเด็ม โพรโทคอลและระบบอาณัติ
สัญญาณการตรวจจับข้อผิดพลาดและการแก้ไขสัญญาณสื่อสารข้อมูล ระบบและเทคนิคการมัลติเพล็กซ์
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สัญญาณ ระบบโครงข่ายบริการร่วมดิจิทัล  
Media communications microwave, fiber optic cabling different types of 

communication principles, signaling data available code standard data communication links 
and data communications, installation standard, technical modem modulation modem. 
Communications protocol and signaling system to detect errors and correct communication 
signal. Systems and techniques for multi-duplex signal, service digital network. 

9031081 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 3(2-2-5) 
  Python Programming   

คุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน กฎการประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัว
ด าเนินการ ขอบเขตของตัวแปร การควบคุมการไหลของข้อมูล ค าสั่งท างานแบบเงื่อนไข ค าสั่งท างานแบบวน
ซ้ า การใช้งานฟังก์ชัน การด าเนินการกับไฟล์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลในลิสต์ ท  ูเพิล ดิกชินนารี เซ็ต การ
สร้างคลาสและอ็อปเจ็ค 

Rules of identifiers; datatypes; operators; variable scope; flow control; 
selection statements; repetition statements; the use of functions; file operations; list 
processing; tuple; dictionary; set; the creation of classes and objects. 

9032082 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วยไพธอน 3(2-2-5) 
  Network Programming with Python   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9031081 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 
โมเดลและการโปรแกรมการสื่อสารแบบลูกข่าย -แม่ข่ายการออกแบบซอฟต์แวร์ 

การประมวลผลพร้อมกัน การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์กับโพรโทคอล Socket API ขั้นตอนวิธีด าเนินงานที่
ฝั่งลูกข่ายและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนวิธีด าเนินงานที่ฝั่งแม่ข่ายและประเด็นที่เกี่ยวข้อง แม่ข่ายแบบไม่
ก าหนดการเชื่อมต่อ และแม่ข่ายแบบก าหนดการเชื่อมต่อ โดยใช้ภาษาไพธอน 

Prerequisite : 9031081 Python Programming 
Modeling and application communication client – server, software design 

concurrent processing connecting applications with communications protocol socket API 
algorithm implementation and client-side issues. Algorithm implementation on servers and 
related issues. Non-scheduled network connection and schedule network connections using 
python.  

9032101 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 1 3(2-2-5) 
  Network Administrator and Management 1   

ปฏิบัติการ และจัดการระบบเครือข่าย ตั้งแต่ระบบเครือข่ายท้องถิ่น จนถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยังศึกษาถึงพ้ืนฐานทางด้านการสื่อสาร เทคนิคในการเชื่อมต่อ ตลอดจนถึง  
แอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริหารเครือข่ายอีกด้วย วิชาปฏิบัติการนี้ จะกล่าวถึงข้อมูลและทักษะที่จ าเป็นต่อการ
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ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย หรือ ผู้จัดการระบบเครือข่าย ในสภาพแวดล้อมของศูนย์สารสนเทศ 
Operations and network management from local network until the internet 

also studied the basics of communications. Technical connection as well as an application 
used to manage networks as well. This laboratory course he said the information and skills 
necessary to serve as a network administrator or network manager, in the area of 
information center 

9032103 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 1 3(2-2-5) 
  Open source Network Operating System 1   

ปฏิบัติการในเรื่องการติดตั้ง Linux หรือระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์สอ่ืน รวมทั้ง 
Service Server บนเครือข่าย Linux การใช้เครื่องมือส าหรับบริหารจัดการระบบ Kernel, file system, 
configure printer, network scripts, configure linux เพ่ือเชื่อมต่อกับ Internet  การติดตั้งและบริหาร 
NFS, DNS และ DHCP การติดตั้งและจัด Configure Mail Server, การติดตั้งและบริหารจัดการ Samba, 
Network Time Protocol (NTP), Configure Apache HTTP Web Server, Configure FTP Server, การ
ควบคุมการ Access มาท่ี Server รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย Linux ได ้

Operating on linux installation or operating system, networking, open source, 
including the service server on linux network tool for managing kernel, file system, configure 
printer, network scripts, configure linux to connect to the Internet. Installation and operation 
of NFS, DNS and DHCP installation and configure mail server, install and manage samba, 
Network Time Protocol (NTP), configure apache HTTP web server, configure FTP server, 
control access to come. the server and can fix problems on a linux network 

9033031 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(2-2-5) 
  Computer Network Security   

ศึกษาถึงการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ในปัจจุบันการเข้ารหัสแบบบล็อค การเข้ารหัสแบบสุ่ม แฮ็ชฟังก์ชัน การอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ การเข้ารหัส
เพ่ือควบคุมการอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ รหัสลายเซ็นดิจิทัล การศึกษาถึงการปูองกันการเข้าเจาะระบบโดยผู้ไม่
ประสงค์ดี วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย รวมทั้ง ควบคุมปูองกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจากการเจาะระบบของผู้ไม่ประสงค์ดี 

This is the study of the encoding and decoding of used computer systems 
and networks in the coding block. The hacking encrypted random function to allow access 
to the system. Encryption to control access to the system. Code, digital signatures 
education to prevent access by hackers to compromise. This course aims to provide 
students with insight into the security of computer systems and networks, including the 
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prevention and control of computer systems and networks from hacking system 
compromise 

9034032 การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ 3(2-2-5) 
  Ethical Hacking   

ศึกษาการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ  การตรวจหาช่องโหว่
และจุดอ่อนในระบบโดยการเจาะระบบ  การท า Penetration testing ทั้งแบบ Black-Box และ White-Box 
เพ่ือประเมินความแข็งแกร่งของระบบ การประมวลข้อมูลและการสร้างรายงานจากการทดลองเจาะระบบ 
ศึกษากระบวนการสร้างความปลอดภัยเพ่ือปูองกันการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงกระบวนการปิดช่อง
โหว่ในระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 

A study of analysis and risk assessment of information systems. Detection of 
vulnerabilities and weaknesses in the system by hacking penetration testing both the     
black box and white-box to assess the strength of the system. Data processing and report 
generation from experimental hacking. The process of building security to prevent attacks in 
various forms, including closing loopholes in the system. Ethical of operational 

9034034 การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล 3(2-2-5) 
  (Digital Forensics)   

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ การสืบสวน การประมวลอาชญากรรมรวมทั้งสถานที่
เกิดเหตุ การควบคุมหลักฐานทางดิจิทัล การหาข้อมูล การวิเคราะห์พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ การกู้คืน
ไฟล์ภาพ การพิสูจน์หลักฐานทางเครือข่าย การสืบสวนจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

Computer and cybercrime, investigation, processing crime and incident 
scenes, digital evidence control, data acquisition, computer forensic analysis, image files 
recovery, network forensics, and e-mail investigation. 

9033121 สัมมนาทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  Seminar in Computer Network Technology   

ศึกษาหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระเพ่ือเป็นการฝึกฝนการค้นหาข้อมูลการเขียนงานวิจัยที่
ถูกต้องฝึกฝนการน าเสนอผลงาน ฝึกฝนการวิจารณ์ผลงานตามหลักวิชาการ เพ่ือให้เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่
และผลงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปจัดท าเอกสารวารสารงานวิจัยหรือการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 

This is the study of topics as freedom to practice their writing, research 
information is correct. Training presentations, training, critical and theoretical work. To give 
an idea of the exotic and valuable contributions to the computer network technology to 
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document the research journal or operational reality 

9033122 โครงการวิจัย 1 1(0-2-1) 
  Research Project 1   

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในเนื้อหาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด ภายใต้
การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือจะสามารถน าเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จาก
การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

Study or research the current topic of interest in the course material that 
students belong. Under the supervision and guidance of an advisor. Topics to be presented 
and preliminary results from. Troubleshooting workshop or scholarly 

9034123 โครงการวิจัย 2  2(0-4-2) 
  Research Project 2   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9033122 โครงการวิจัย 1 
ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในเนื้อหาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดภายใต้

การดูแลและแนะน าขออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถน าเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอ
และศึกษาต่อเนื่องจากวิชาโครงการวิจัย 1 

Prerequisite : 9033122 Research Project 1 
Study or research the current topic of interest in the course material to 

students under the supervision and guidance would advisors. In order to be able to present 
the complete results of the topics presented and the continuation of research project 1 

 
2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต 

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

ศึกษาถึงแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ในการใช้งานระบบสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เช่น พระราชบัญญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการและเครื่องมือในการสืบสวนหาตัวผู้ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

Study of the legal aspects involved. Regulations on the use of information 
securely, such as; the computer crime act be 2550 act relating to electronic transactions. 
Processes and tools to investigate computer crime males. In addition, ethical practices 
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within the organization. Copyright and intellectual property 

9031011 เครือข่ายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
  Telecommunication Networks   

โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายโทรคมนาคม ประเภทของตัวกลางและอุปกรณ์ใน
ระบบเครือข่าย กรรมวิธีการเข้ารหัสข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูล การสื่อสารแบบแถบความถี่เบสแบนด์ และ
แถบความถี่บรอดแบนด์ กรรมวิธีทางสัญญาณ โพรโทคอลการติดต่อและการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การ
วางแผนและจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม 

A study of telecommunication infrastructures, media and devices types of 
telecommunication networks, coding and transmission data, baseband communication and 
broadband communication, signaling method, communication protocols, Planning and 
management of telecommunications networks 

 
9032012 ทฤษฎีข่าวสาร 3(3-0-6) 
  Information Theory   

ทฤษฎีข่าวสาร ความน่าจะเป็นและเอนโทรปี ช่องสื่อสาร ความจุช่องสัญญาณ แหล่งก าเนิด
ข่าวสารแบบต่าง ๆ การวัดปริมาณข่าวสาร อัตราข่าวสาร การเข้ารหัสข่าวสารส าหรับช่องสัญญาณปราศจาก
สัญญาณรบกวน การลดขนาดข้อมูลแบบขนาดความยาวรหัสไม่เท่ากัน การลดขนาดข้อมูล การเข้ารหัส
ส าหรับช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวน ช่องสัญญาณที่ไม่มีสัญญาณรบกวน การเข้ารหัสเพ่ือตรวจสอบการ
ผิดแบบต่าง ๆ การเข้ารหัสเพ่ือแก้ไขการผิดแบบบล็อกแบบหมุนวน การเข้ารหัสแบบคอนโวลูชัน 

News probability theory and entropy, channel capacity communication 
channel. Various sources of information to measure the rate news for encrypted channels 
without interference. Reducing the size of data, length codes are not equal. The scaled data 
Encryption for channel noise. Channel without interference, encoding to modify the block 
and the spiral. Convolution coding 

9032013 การสื่อสารดาวเทียม  3(3-0-6) 
  Satellite Communication   

ศึกษาพ้ืนฐานการสื่อสารดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม การออกแบบข่ายเชื่อมโยงดาวเทียม 
การมอดูเลชัน การมัลติเพล็กซิง การเข้าถึงจากหลายแหล่ง สถานีภาคพ้ืนดิน โพลาร์ไรเซชัน การแทรกสอด
ของสัญญาณรบกวน VSAT ประเภทของดาวเทียม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 

A study of based satellite communications, the orbit satellite, designed to 
link satellite modulation and multiplexing sngh. Access from multiple sources Ground 
station polar's application process Interference noise VSAT type satellite. Global positioning 
system 
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9032041 เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่  3(2-2-5) 
  Modern Database Technology   

ระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ฐานข้อมูล XML ฐานข้อมูล NoSQL ฐานข้อมูล NewSQL การ
บริการฐานข้อมูลรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีการแปลงฐานข้อมูล แนวโน้มเทคโนโลยีฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลกับการประยุกต์ใช้งาน 

Modern database system, XML databases, NoSQL databases, NewSQL 
databases; new database services; technologies transforming the database; database 
technologies trends; database technology in application areas 

9032076 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร 3(3-0-6) 
  Campus Network Design   

ศึกษาในเรื่องระบบเครือข่ายภายในองค์กร การสร้างระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยใช้
เทคโนโลยีสวิทช์แบบหลายชั้น ที่ท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง วิชานี้จะกล่าวถึงทั้ง
แนวคิดในเรื่องของการหาเส้นทางและการสวิทช์ โดยครอบคลุมทั้งการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายใน
ระดับชั้นที่ 2 และ 3 นักศึกษาจะได้ศึกษาการใช้งานเครือข่ายเสมือน เทคโนโลยีการซ้ าซ้อนของเกทเวย์ 
เครือข่ายไร้สาย โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย และความปลอดภัยในเครือข่าย 

A study of this course is to provide an overview of a campus network, 
building a campus network using multilayer switching technologies over high speed 
ethernet. This course includes both routing and switching concepts, cover both layer 2 and 
layer 3 technologies. It also teaches student a virtual LAN, spanning tree, inter VLAN routing, 
gateway redundancy technologies, wireless LAN, IP telephony and security feature in a 
switched networks 

9032105 การจัดการศูนย์ข้อมูล 3(2-2-5) 
  Data Center Management   

แนะน าภาพรวมของศูนย์ข้อมูล พิจารณาระบบธุรกิจในเนื้อหาของศูนย์ข้อมูล แนะน า
ส่วนประกอบของศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย ศึกษาเปูาหมาย ลักษณะ และความต้องการศูนย์ข้อมูล อธิบาย
ลักษณะแอพพลิเคชันแบบทรีเทียร์ และการท างาน อธิบายส่วนประกอบที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลและอธิบายลักษณะ
การจัดการศูนย์ข้อมูล 

Introduction overview of data center It examines the business system in the 
context of the data center, and introduces the students to common components of 
business system and networks. State the purpose, characteristics, and requirements of a 
data center. Describe the three tiers of a business system, application and what purpose 
each serves. Describe components commonly found in a data center. describe data center 
management characteristics 
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9032111 การบริหารโครงการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  Computer Network Technology Project Management   

หลักของกลยุทธ์ในการจัดการโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ 
ธรรมชาติของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ส่วนส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ เช่น 
สิ่งแวดล้อมของโครงการ การจัดการคณะท างาน และการจัดการเวลาและทรัพยากรของโครงการ 

The main strategy to manage the project. The life cycle of the project, 
feasibility study, the nature of computer network, analysis of the most important aspects 
involved in the development of projects such as; the environment. Management working 
group and the time and resources of the project 

9032131 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 
  Web Application Development   

พ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมเว็บและโพรโตคอลเฮชทีทีพี สถาปัตยกรรมของโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ความ
ปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การขยายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การบริการบนเว็บเบื้องต้น การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ ฝึกปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดย
มีผู้ใช้งานเปูาหมายจริง  

Basic concepts of web architecture and the HTTP protocol; architecture of 
web applications; designing web applications; testing web applications; web application 
security; scaling web applications; introduction to web services; web application 
development on cloud technology; practice in developing web application with real target 
users 

9033021 การออกแบบโดยค านึงถึงความสวยงามและประสบการณ์ผู้ใช้ 3(2-2-5) 
  User Experience and User Interface Design   

หลักการและแนวคิดการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานขั้นพ้ืนฐาน การโต้ตอบแบบ
กราฟิกและแบบเว็บไซต์ การเก็บพฤติกรรมผู้ใช้ ทฤษฎีพ้ืนฐานของการออกแบบระบบการติดต่อโต้ตอบ 
ภาษาเพ่ือการแสดงผล การวัดความพึงพอใจผู้ใช้ การยศาสตร์ สุขภาพและความปลอดภัย  

Principles and concepts of the interaction between computer users with 
basic; the interactive web graphics; the storing user behavior; basic theory of design, 
interactive communication system; tools and standards of interaction; language for 
interactive display; the measure of user satisfaction; ergonomics; health and security 
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9033041 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย 3(2-2-5) 
  Network Performance Analysis   

ศึกษาพ้ืนฐานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย การสร้างแบบจ าลองของการจราจร 
แบบจ าลองคิวชนิดต่าง ๆ ในเครือข่าย การวิเคราะห์เวลาหน่วงของระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ความ
ผิดพลาดของการส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย รวมถึงวิธีการจ าลองและการทดสอบระบบเครือข่ายในการใช้
งานจริง 

Fundamental analysis of network performance. Modeling of traffic. Queuing 
models of various types of networks. Analysis of network latency. Analysis of crash data 
transmission network. Including how to simulate and test the network in real applications 

9033051 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
  Mobile Software Development   

แพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สา
หรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่องทางการจัดจาหน่ายซอฟต์แวร์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

Mobile software platforms; mobile software development processes; 
designing mobile user interface; designing and developing mobile software; mobile software 
distribution channels; practice in developing mobile applications. 

9033052 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
  Internet of Things   

แนะน าเกี่ยวกับไอโอที อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณและการตรวจจับสัญญาณ หัวขับวาวล์ 
พ้ืนฐานเครือข่ายเบื้องต้น การสื่อสารแบบเอชทีทีพี การสื่อสารแบบเอฟทีพี การสื่อสารไร้สาย อีเอสพี8266 
ไวไฟ 802.11 การสื่อสารเครื่องกับเครื่อง แนะน าอาร์ดูโน่ การบูรณาการเซนเซอร์กับอาร์ดูโน่ เซนเซอร์ความ
ร้อน เซนเซอร์การเคลื่อนไหว เซนเซอร์แก๊ส การติดตั้งนูบส์ พ้ืนฐานการโปรแกรมไพธอน จาวา พ้ืนฐานการ
โปรแกรมไพธอน จาวา ไอโอทีกับราสเบอรี่พาย การเชื่อมต่อจีพีไอโอ เอสดีเอ็นส าหรับไอโอที การจัดการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ แนะน าระบบคลาว์ดคอมพิวติ้ง เอสเอเอเอส พีเอเอเอส ไอเอเอเอส การสื่อสารกับ
ระบบคลาวด์ 

Sensors & Sensing; actuators; basic networking fundamentals; http 
communication; FTP communication; wireless communication; wireless device; WIFI – 
802.11 (LO-RA); M2M communication; introduction to arduino; integration of sensors with 
Arduino; temperature sensor – LM-35; motion detection sensor- PIR; gas sensor; introduction 
to Raspberry PI ; installation of Noobs; Python JAVA programming fundamentals; 
Python/JAVA programming fundamentals; IOT with RPI; GPIO interfacing; SDN for IOT; data 
handling & analytics; introduction to cloud computing; SAAS; PAAS; IAAS; communication in 
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cloud 

9033054 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
  Embedded Systems   
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบสมองกลฝังตัว อุปกรณ์และบัส การเขียน

โปรแกรมฝังตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส าหรับระบบสมองกลฝังตัว 
Platform hardware and software systems embedded. Equipment and buses. 

Programming embedded real-time operating system, software design and hardware for 
embedded systems 

9033091 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆและการบริหารจัดการ  3(3-0-6) 
  Cloud Computing Technology and Management   

แนะน าเทคโนโลยี พ้ืนฐานการค านวณกลุ่มเมฆ สภาพแวดล้อมระบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เสมือน สถาปัตยกรรมระบบกลุ่มเมฆ การโปรแกรมระบบกลุ่มเมฆ การออกแบบพัฒนางาน
ประยุกต์ที่ใช้บริการกลุ่มเมฆ การบริหารจัดการกลุ่มเมฆและมาตรฐาน ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของระบบกลุ่มเมฆ กรณีศึกษา  

ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมการประมวลผลกลุ่มเมฆ โมเดลโครงสร้างพ้ืนฐานของกลุ่มเมฆ 
ซอฟต์แวร์เป็นเสมือนบริการ ฮาร์ดแวร์เสมือน การสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นบนกลุ่มเมฆ การจัดการ 
ทรานแซกชั่นบนกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยของเครือข่าย และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ 

Introduction to cloud computing; cloud ecosystem; virtualization technology; 
cloud computing architecture; cloud platform and services; cloud programming; cloud 
application design and development; cloud management and standards; cloud security and 
privacy; case study. 

Cloud computing and virtualization workshop; cloud infrastructure model; 
Software as a Service (SaaS); hardware virtualization; building web applications for the cloud; 
transactional web application; data security; network security; disaster recovery 

9033092 การจ าลองระบบและการจัดการคลาวด์ 3(2-2-5) 
  System Virtualization and Cloud Management   

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจ าลองระบบ ไฮเปอร์ไวเซอร์ การสร้างเครื่องเสมือน การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการในเครื่องเสมือน การจัดการทรัพยากร การส าเนาเครื่องเสมือน คอนเทนเนอร์ เช่น ด็อกเกอร์ 
การจัดการคอนเทนเนอร์ การย้ายถิ่น การจัดการศูนย์ข้อมูล 

Fundamental knowledge about virtualization; hypervisors; creating a virtual 
machine; installing operating systems on a virtual machine; resource management; copying 
a virtual machine; containers: docker; container management; migration; data center 
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management 

9033093 เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Blockchain and Cryptocurrency Technologies   

ทฤษฎีและหลักการการเข้ารหัสข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับบล็อกเชน ประวัติศาสตร์ด้านสกุลเงิน 
แนวคิดและหลักการท างานของบล็อกเชน โครงสร้างของบล็อก แนวโน้มและทิศทางของบล็อกเชนในอนาคต 
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของบล็อกเชน และนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล 

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล อีเธอร์เรียม การออกแบบและ
สร้างสัญญาอัจฉริยะ กรณีศึกษาของการใช้บล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน กรณีศึกษาของการใช้บล็อกเชนใน
บริบทอื่น ๆ บิทคอยน์ และการประยุกต์ใช้และประโยชน์ของบล็อกเชนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

Theories and principles of cryptography necessary for blockchain; history of 
currency; concept and principle of blockchain; blockchain data structure; Bitcoin and its 
protocol; security of Bitcoin; trends and directions of blockchain in the future; blockchain 
innovation and entrepreneurship; and policies and laws related to cryptocurrencies 

Technologies related to blockchain and cryptocurrency; Ethereum; Designing a 
deploying of smart contracts; case studies of blockchain in financial aspect; case studies of 
blockchain in other areas; and applications and uses of blockchain in different industries 

9033102 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 2 3(2-2-5) 
  Network Administrator and Management 2   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 9032101 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 1 
ปฏิบัติการ และทดลองและท าความเข้าใจระบบเครือข่ายแบบ WAN เรียนรู้การใช้งานและตั้ง

ค่าต่าง ๆ ของสวิทช์ รู้จักและใช้งาน Spanning-tree Protocol การตั้งค่า Virtual LANs เรียนรู้เทคโนโลยี 
WAN ประเภทต่าง ๆ โพรโทคอล PPP, ISDN, Frame Relay เรียนรู้เทคนิคการบริหารเครือข่ายวิชา
ปฏิบัติการนี้ จะกล่าวถึงข้อมูลและทักษะที่จ าเป็นต่อการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย หรือ ผู้จัดการ
ระบบเครือข่าย ในสภาพแวดล้อมของศูนย์สารสนเทศ 

Prerequisite : 9032101 Network Administrator and Management 1 
Operating and try to understand network WAN learn to use and setting of the 

switch-known and active. Spanning-tree protocol, Virtual LANs learn the different types of 
WAN technology communications protocol, PPP, ISDN, Frame Relay learn network 
administration. The laboratory course he said the information and skills necessary to serve 
as a network administrator or network manager. In the area of Information center 

9033104 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 2 3(2-2-5) 
  Open source Network Operating System 2   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9032103 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 1 
ปฏิบัติการในเรื่องวิธีการจัด Configure เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย 

Linux หรือระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์สอ่ืน และ Firewall ชี้ให้เห็นช่องโหว่ต่าง ๆ ในการจัดตั้ง 
Configure ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และน าเสนอวิธีการจัดตั้ง Configure เพ่ือรักษาความปลอดภัย
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ของผู้ใช้ การควบคุมการ Access เข้ามาที่เครือข่าย  การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสารข้อมูลบน
เครือข่าย, การติดตั้งการพิสูจน์สิทธิ์แบบใช้กุญแจรหัสลับ Kerberos วิธีการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์การ
ท างานของเครือข่าย วิธีการค้นหาผู้บุกรุกและโจมตีเครือข่ายการติดตั้งและจัด Configure เครื่องมือที่ใช้เฝูาดู
การท างานของระบบ การติดตั้งและใช้งาน Tripwire  การจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ Email การ
รักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย Apache Web Server  การติดตั้งและ
บริหารจัดการ Firewall  การประยุกต์ใช้งาน IP Tables Firewall ในระดับ Advanced และการจัดตั้ง VPN 
บน Linux 

Prerequisite : 9032103 Open Source Network Operating System 1 
Operation of configure management about security system on network 

operating system, linux or other open source network and firewall. Pointed out loopholes in 
the establishment Configure the network and the Internet. How to configure to set up and 
offer security to control user access to the access network. Secure data communications 
network, installing authentication using secret keys - kerberos how to install analyze the 
performance of the network. How to find intruders and attacks, network installation and 
configure tool-monitoring system. Installation and deployment of tripwire security system to 
e-mail security in storage. Security system, apache web server installation and management 
application firewall IP tables firewall advanced level and establishing a VPN on Linux 

9033112 ระบบประมวลผลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
  Large Scale Computing Systems   

โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบประมวลผลขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูง ได้แก่  คลัสเตอร์ 
เพียร์ทูเพียร์ กริด และคลาวด์ การแสดงผล (Visualization) และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และมิดเดิลแวร์ 

Infrastructure of large processing and high-performance clusters, including 
peer-peer, grid and cloud. Visualization and software architecture and middleware 

9034033 การจัดการความม่ันคงของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  Computer Security Management   

หลักการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ การก าหนดนโยบายความมั่นคง การรักษาความลับ 
ภาวะส่วนตัว การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การปูองกันการเข้าถึงสารสนเทศโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต 
การแก้ไขข้อมูล การท าให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ การเข้ารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 
และการวางแผนการกู้คืนเมื่อเกิดหายนะ 

Principles of computer security, security policy, maintaining the 
confidentiality, private condition, the oblivious computer information, the prevent 
unauthorized access to information by unauthorized users. Correction, to cause a system is 
not available of service, encryption, legal and ethical issues. And planning for disaster 
recovery 
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9034053 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพดิจิทัลจากซีซีทีวี 3(2-2-5) 
  Digital Image Processing and Analysis from CCTV   

การชักตัวอย่างและการแบ่งนับภาพ การแปลงความเข้มแสง การแปลงเชิงเรขาคณิต การ
บูรณะภาพ การประมวลผลเชิงสัณฐานทางคณิตศาสตร์ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดรูปภาพและวิดีโอ 
การสกัดคุณลักษณะส าคัญ แผนการแทนและค าพรรณนาภาพ การแบ่งส่วนภาพ การรู้จ าวัตถุ การประยุกต์
การประมวลผลภาพในปัจจุบันจากระบบ CCTV 

Image sampling and quantization. Intensity transformation. Geometric 
transformation. Image restoration. Mathematic morphological processing. Color image 
processing. Image and video compression. Image feature extraction. Image representation 
schemes and descriptors. Image segmentation. Object recognition. Current applications of 
image processing from CCTV 

9034055 การเขียนโปรแกรมบนระบบลินุกซ์ 3(2-2-5) 
  Linux Programming   

กล่าวถึงการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมที่มีการสื่อสารระหว่างกันผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตามแนวคิดการสื่อสารระหว่างโพรเซส (IPC) และแนวคิดอ่ืน ๆ อาศัยช่องทางการสื่อสารตั้งแต่
โพรโทคอลระดับน าส่งข้อมูล เช่น BSD socket เป็นต้น จนถึงโพรโทคอลระดับประยุกต์ เช่น ATP, HTTP, 
SSL และ RPC เป็นต้น 

The design and development program with the communication between 
each other via a computer network. According to the communication between processes 
(IPC) and the other housing the communication channel from the protocol level to submit 
information such as; BSD socket so far protocol-level applications such as; ATP, HTTP, SSL 
and RPC etc. 

9034077 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 3(2-2-5) 
  Wireless Sensor Network   

โครงสร้างของเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ การค้นพบโนด ก ารเข้าจังหวะ การจัด
การพลังงาน โพรโทคอลการจัดเส้นทาง กลไกการเข้าใช้สื่อกลาง ความปลอดภัยของเครือข่าย การประยุกต์ใช้
งานเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 

The structure of the network, operating system, detection node, 
synchronization, power management, communications protocol routing. Mechanisms for 
mediation, security network, applications for wireless sensor networks 
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2.4  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต 

9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
 Preparation of Field Experience in Computer  

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมทั้งด้านทักษะการ
ปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

It prepares the students with the appropriate attributes and skills. To behave 
in the workplace. Previous professional experiences 

9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 3(450) 
 Field Experience in Computer  

การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด เพ่ือให้ได้รั บ
ความรู้ ทักษะเจตคติและประสบการณ์วิชาชีพ 

The experiences in the agencies involved with the course the student is 
affiliated. In order to get knowledge skills, attitudes and professional experience 

9034998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) 
 Pre-Cooperative Education  

ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคใน
การสมัครงาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

The course description of pre - cooperative education course and cooperative 
education course have formats as follows: 

The  pre-cooperative education course of computer network technology 
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 network technology that have a cooperative education training process at least 30 
hours. 

9034999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6(640) 
 Cooperative Education  

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ  สถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 16  สัปดาห์ และท าโครงงานที่ร่วมจัดท าขึ้นกับสถานประกอบการ โดยน าเสนอในรูปแบบเล่มรายงาน
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ฉบับสมบูรณ์ และสื่อที่สร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ และประเมินผล
โดยอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกับสถานประกอบการ 

The cooperative education course of computer network technology    
operates in workplace systematically in a part which concerns of computer network 
technology 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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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

1. ชื่อ  นางสาว ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์  

  Miss Khanittha Sittitiamjan 

 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
 1.2 ประวัติการศึกษา 

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

(การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏอุดรธานี 2547 

 
 1.3 ผลงานทางวิชาการ 

  1.3.1 ต ารา หนังสือ  
- ไม่มี    

1.3.2 บทความทางวิชาการ 

- ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ และปรัชญา ใจสุทธิ.  (2562).  การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน
บริหารจัดการฟาร์มส าหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วันที่ 18 -19 มกราคม 2562. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา,  74-82. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 

- ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์, ศกล จิตประคอง และพงศ์ภัค สนิทเชื้อ. (2560). การพัฒนา
ระบบตรวจวัดอุณหภูมิส าหรับโรงเรือนไก่ไข่ในจังหวัดจันทบุรี . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4. วันที่ 10 มีนาคม 2560. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, 1158-1165.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 
 

 1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 6 ปี 
 

 1.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
0031301  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น      3  หน่วยกิต 

0031302  การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต         3  หน่วยกิต 
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9012043  ไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานและการบ ารุงรักษา      3  หน่วยกิต 

9021131  การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น          3  หน่วยกิต 

9022121  กฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      3  หน่วยกิต 

9031402  เครือข่ายโทรคมนาคม            3  หน่วยกิต 

9033501  ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย      3 หน่วยกิต 

9034503  การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์        3  หน่วยกิต 

9033407  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย        3  หน่วยกิต 

9033409  การสื่อสารด้วยสื่อประสม           3  หน่วยกิต 

9034502  การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ         3  หน่วยกิต 

9034409  การออกแบบระบบเครือข่าย           3  หน่วยกิต 

9032601  การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 1         3  หน่วยกิต 
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2. ชื่อ  นายทวีศักดิ์ สัมมา 

 Mr. Taweesak Samma 

2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
2.2 ประวัติการศึกษา 

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

(วิทยาการคอมพิวเตอร์)   
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2551 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี 2547 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ 

  2.3.1 ต ารา หนังสือ     
- ไม่มี 

2.3.2 บทความทางวิชาการ 

- ทวีศักดิ์ สัมมา, ปรัชญา ใจสุทธิ และคณะ.  (2562).  LCLA : การก าหนดต าแหน่งของตัว
กระจายสัญญาณเดี่ยวโดยพิจารณาพื้นที่ร่วมของวงกลม .  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ 2019-1 วันที่ 8 มีนาคม 2562. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 369-374.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 

- ทวีศักดิ์ สัมมา, ปรัชญา ใจสุทธิ และคณะ. (2562). ระบบตรวจวัดระดับน้ าและแจ้งเตือน
ภัยน้ าท่วม. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ 2019-1 วันที่ 8 มีนาคม 
2562. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 308-312.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 
 

2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 6 ปี 
 

2.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
0031301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น      3  หน่วยกิต 

0031302 การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต        3  หน่วยกิต 

0031303 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต        3  หน่วยกิต 

0031304 โปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานธุรกิจ         3  หน่วยกิต 
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0031305 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับชีวิตสมัยใหม่       3  หน่วยกิต 

4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้        3  หน่วยกิต 

4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1       3  หน่วยกิต 

4122202 โครงสร้างข้อมูล            3  หน่วยกิต 

4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง         3  หน่วยกิต 

4141202 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต         3  หน่วยกิต 

4151301 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3  หน่วยกิต 

4151302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง       3  หน่วยกิต 

4151401 โครงสร้างข้อมูล            3  หน่วยกิต 

4152502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ         3  หน่วยกิต 

4153301 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย          3  หน่วยกิต 

4153302 การเขียนโปรแกรมภาษาร่วมสมัย         3  หน่วยกิต 

4153601 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์           3  หน่วยกิต 

4153605 ฐานข้อมูลขั้นสูง            3  หน่วยกิต 

4154901 โครงการนักศึกษา 1           3  หน่วยกิต 

4172303 การโปรแกรมแบบลูกข่าย-แม่ข่าย         3  หน่วยกิต 

4173409 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย         3  หน่วยกิต 

4173501 การเข้ารหัสลับและการประยุกต์         3  หน่วยกิต 

4173901 โครงงานเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1       3  หน่วยกิต 

9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม         3  หน่วยกิต 

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1         3  หน่วยกิต 

9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2         3  หน่วยกิต 

9032601 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 1        3  หน่วยกิต 

9033201 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 1       3  หน่วยกิต 

9033602 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 2        3  หน่วยกิต 

9034304 การเขียนโปรแกรมบนระบบลินุกซ์         3  หน่วยกิต 
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3. ชื่อ   นายวสุพล เผือกน าผล 

Mr. Vasupon Phueaknamphol 
3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
3.2 ประวัติการศึกษา 

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

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

2556 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

2552 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 

3.3.1 ต ารา หนังสือ     
- ไม่มี 

3.3.2 บทความทางวิชาการ 

-  วสุพล เผือกน าผล, ปรัชญา ใจสุทธิ และคณะ.  (2562).  การวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
เว็บไซต์โดยใช้ตัวสแกนช่องโหว่อะคูเนติกส าหรับสามภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี.  การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติและระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 15 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ 2019-1 วันที่ 8 มีนาคม 2562. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 364-368.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 
 

3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 
 

3.5  ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
0031302 การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต         3  หน่วยกิต 

0031306 คอมพิวเตอร์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน         3  หน่วยกติ 

4172302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเต            3  หน่วยกิต 

4172402 สื่อในระบบสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล       3  หน่วยกิต 

4174505 การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ         3  หน่วยกิต 

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1         3  หน่วยกิต 

9012043 ไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานและการบ ารุงรักษา      3  หน่วยกิต 

9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2         3  หน่วยกิต 
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4. ชื่อ   นายณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 

Mr. Natthakan Phuengkoed 

4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
4.2 ประวัติการศึกษา 

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

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)     
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2542 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1 ต ารา หนังสือ     
- ไม่มี 

4.3.2 บทความทางวิชาการ 

- ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด, ปรัชญา ใจสุทธิ และขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์. (2562). โปรแกรม
ตรวจสอบเส้นทางที่เหมาะสมส่าหรับการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและเชิงนิเวศในจังหวัดจันทบุรี . การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ 2019 วันที่ 8 มีนาคม 2562. กรุงเทพ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 313-317. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 
4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี 
 

4.5  ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
0031302 การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต         3  หน่วยกิต 

0031305 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับชีวิตสมัยใหม่         3  หน่วยกิต 

0031306 คอมพิวเตอร์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน       3  หน่วยกิต 

4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้         3  หน่วยกิต 

4124504 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       3  หน่วยกิต 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต         3  หน่วยกิต 

4143402 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       3  หน่วยกิต 

4143901 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ          3  หน่วยกิต 
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4152301 ระบบปฏิบัติการ              3  หน่วยกิต 

4152503 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์        3  หน่วยกิต 

4152701 ดิจิตอลเบื้องต้น              3  หน่วยกิต 

4152703 ไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานและการบ ารุงรักษา       3  หน่วยกิต 

4172401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์             3  หน่วยกิต  
4172601 การสวิทช์และเร้าติ้งบนเครือข่าย           3  หน่วยกิต 

4173501 การเข้ารหัสลับและการประยุกต์            3  หน่วยกิต 

4173604 การออกแบบระบบเครือข่ายแบบกว้าง         3  หน่วยกิต 

4173605 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย        3  หน่วยกิต 

4174503 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย      3  หน่วยกิต 

4174701 การจัดการศูนย์สารสนเทศ           3  หน่วยกิต 

9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น              3  หน่วยกิต 

9032404 โพรโทคอลและแนวคิดการจัดเส้นทาง         3  หน่วยกิต 

9032406 สวิตช์และเร้าเตอร์ไร้สาย           3  หน่วยกิต 

9034603 การจัดการศูนย์ข้อมูล             3  หน่วยกิต 
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5. ชื่อ  นายวิชาญ ทุมทอง  

 Mr. Wichan Thumthong 

5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
5.2 ประวัติการศึกษา 

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

(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 

ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2548 

 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 

  5.3.1 ต ารา หนังสือ    
- วิชาญ ทุมทอง. (2561). การพัฒนา MVC Web Application ด้วย Laravel 

Framework : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. พิมพ์ครั้งที่ 1. จันทบุรี. 220 หน้า.  
(หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว)  

- วิชาญ ทุมทอง. (2560). การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย Ionic 
Framework : บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด กรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ 220 หน้า.  
(หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว)  

5.3.2  บทความทางวิชาการ  
- Wichan Thumthong, Hathaichanok Chompoopuen, Pita Jaupunphol. (2019). 

Image Processing Technique for Gender Determination from Medical Microscope Image. 
Proceedings of the 15th International Conference on Computing and Information Technology 
(IC2IT 2019). Bangkok, Thailand. 4 – 5 July 2019, 129-137. 

  (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)  
- Wichan THumthong, Hathaichanok Chompoopuen. (2017). Image Processing  

Based Technique for Histological Parameter Measuring in Femur Bone for Age 
Estimation in Thai adult Cadavers. The 2017 Management and Innovation Technology 
International Conference: MITiCon2017.  Ayutthaya, Thailand. 14-16 December 2017, 41. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)  
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- Wichan Thumthong. (2017). Information system for learning media  
management with participation via social media channel.  5th In proceeding of the 
International Conference on Technical Education : ICTechEd5. November 2017. Bangkok, 
Thailand. 23-24 November 2017, 374-379. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)  
 

5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 13 ปี 
 

5.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น     3  หน่วยกิต 

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1         3  หน่วยกิต 

9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ           3  หน่วยกิต  
9042052 การเขียนโปรแกรมเว็บขั้นสูง          3  หน่วยกิต 

4122607 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา         3  หน่วยกิต 

9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล          3  หน่วยกิต  
9023051 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่        3  หน่วยกิต  
9042101 มัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย          3  หน่วยกิต  
9013111 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง           3  หน่วยกิต 

9042051 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุส าหรับภูมิสารสนเทศ      3  หน่วยกิต   
9042101 มัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย          3  หน่วยกิต 
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก จ โครงสร้างเปรียบเทียบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางโครงสร้างเปรียบเทียบของรายวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ  .ศ .  2559  กับ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

จ านวนหน่วยกิต                 ไม่น้อยกวา่        125    หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  
มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30    หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร           12     หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9     หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
          เทคโนโลยแีละการกีฬา                            9     หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า           89    หน่วยกิต 
        - วิชาแกน    36    หน่วยกิต 
        - วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกวา่            33    หน่วยกิต 
        - วิชาเอกเลือก         ไม่น้อยกวา่            15    หน่วยกิต 
        - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรอืสหกิจศึกษา  
                                       ไม่น้อยกวา่             5    หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต                 ไม่น้อยกวา่    130    หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  
มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30    หน่วยกติ 
 - กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม             9    หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล         6    หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาความอดทน                            6    หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ              6    หน่วยกิต 
       - ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก                3    หน่วยกิต 
 (2) หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า       94   หน่วยกิต 
1) วิชาแกน                                        9  หน่วยกิต 
2) วิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 85  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ         ไม่น้อยกว่า         45 หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต 
     - ฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกิจศึกษา 
                                      ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกิต 
 

 
1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

    หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จรยิธรรม  9 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เลือกเรยีน จ านวน 6 หน่วยกิต 1.1 บังคับเรียน 3  หน่วยกิต 

0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน  3 (3-0-6) 

 Foundation English   H.M. King Bhumibol Adulyadej's                          

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  Philosophy for Sustainable   

 English for Communication   Development  

0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) เลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

 English for Study Skills  0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน  3 (3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย  ให้เลือกเรียน  จ านวน 3 หน่วยกิต  Moral Education for Self Development  

0001201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 3 (3-0-6) 

 Thai for Communication   Anti-Corruption Immunity  

0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3 (2-2-5) 

 Thai for Business   Meditation for Life Development  

   0163005 ชีวิตและความตาย 3 (2-2-5) 

 Life and Death  
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1.3 กลุ่มวิชาภาษาอ่ืน  ใหเ้ลือกเรียน  จ านวน 3 หน่วยกิต 
0001301 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล 6 หน่วยกิต 

 Chinese for Communication  0263001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

0001302 ภาษาเวียดนามเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6)  Thai for Communication in the 21st   

 Vietnamese for Communication  0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

0001303 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  English for Communication in the 21st   

 Khmer for Communication  0263003 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

0001304 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  Chinese for Communication in the 
21st 

 

 Japanese for Communication  0263004 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  Khmer for Communication in the 21st   

 Korean for Communication  0263005 วิถีไทยวิถอีาเซียน 3(3-0-6) 

0001306 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  Thai and ASEAN Society and Culture   

 French for Communication  0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  Life in the digital age  

 Indonesian for Communication  0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 3(2-2-5) 

0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  Computer Poll and Presentation  

 Malaysian for Communication  3 กลุ่มวิชาความอดทน 6 หน่วยกิต 

0001309 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Burmese for Communication   Volunteer with local development  

0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Tagalog for Communication   Thai Politics and Government  

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    จ านวน 9 หน่วยกิต 0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 

2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรยีน  จ านวน 3 หน่วยกิต  ของไทย  

0002101 จริยศึกษาเพือ่การพัฒนาตน 3(3-0-6)  Citizenship of Thai Democracy  

 Ethics and Self Development  0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)  Creative Community Learning  

 Philosophy for Life Development  0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 

0002103 จริยธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  Green Citizen  

 Ethics in Daily Life  0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

0002104 มนุษย์กับทกัษะการคิด 3(3-0-6)  กับการพัฒนา  

 Human and Thinking Skills   Basic Smart Technology and 
Development 

 

2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรยีน  จ านวน 3 หน่วยกิต 0363007 แนวพระราชด าริด้านพืชพรรณ 3(2-2-5) 

0002201 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)  และการเกษตร  

 Thai Politics and Government   Royal Initiation in Plant and 
Agriculture 
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0002202 กฎหมายทัว่ไปในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 4 กลุ่มวิชาฉลาดคดิและการจัดการ 6 หน่วยกิต 

 General Laws in Daily Life  0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) 

0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  Smart Thinking  

 Economics in Daily Life  0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

0002204 ตะวันออกศึกษา 3(3-0-6)  Psychology in Daily Life  

 Eastern Studies  0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 

2.3 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   Leadership and Teamwork  

     จ านวน 3 หน่วยกิต 0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 3(3-0-6) 

0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)  Digital Business and SMEs  

 Human and Self Development  0463005 การเงินและความมั่นคง 3(3-0-6) 

0002302 มนุษยสัมพันธ ์ 3(3-0-6)  Finance and Wealth  

 Human Relations  0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 

0002303 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6)  Gems and Jewelry  

 Contemplative Education  0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 

0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  Life and health management  

 Psychology in Daily Life  0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

0002305 ภาวะผู้น าและผู้ตาม 3(3-0-6)  Arts for Daily Life in the 21st Century  

 Leadership and Fellowship  0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 

0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง 3(2-2-5)  Aesthetic Agriculture  

 Aesthetic of Music and Performing Arts  0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  Thinking and Decision Making  

 Art  for Daily Life     

0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)    

 Human Custom     

0002309 การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

 Communication in Daily Life     

0002310 ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

 Business in Daily Life     

0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

 Financial Administration in Daily Life     

0002312 การบัญชีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

 Accounting in Daily Life     

0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)    

 Geography and Sustainable Development     

0002314 โลกาภวิัตน์กับสังคมไทย 3(3-0-6)    

 Globalization and Thai Society 
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0002315 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)    

 Human and Society     

0002316 ภูมิปัญญาเพือ่การพัฒนาคุณภาพชวีิต 3(3-0-6)    

 Local wisdom for Sustainable     

 Development     

0002317 วิถีไทยวิถอีาเซียน   3(3-0-6)    

 Thai Ways ASEAN Ways     

0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6)    

 Citizenship in Democracy     

0002319 การส่ือสารอาเซียน 3(3-0-6)    

 ASEAN Communication     

0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)    

 Contemporary Situation Analysis for     

 Communication     

0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)    

 Media Literacy in 21st Century     

0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)    

 Citizenship in the 21st Century     

0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิ 3(3-0-6)    

 ในทรัพย์สินทางปัญญา     

 Fundamental Principles of Protection in     

 Intellectual Property Rights     

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์เทคโนโลยีและการกีฬา     

    จ านวน 9 หน่วยกิต    

3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ให้เลือกเรยีน  จ านวน 3 หน่วยกิต    

0003101 ชีวิตและธรรมชาต ิ 3(3-0-6)    

 Life and Nature     

0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)    

 Science for Quality of Life     

0003103 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)    

 Life and Health     

0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6)    

 Plants for Life     

0003105 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

 Agriculture in Daily Life     

0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมยัใหม ่ 3(3-0-6)    

 Environment and Modern Technology     
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0003107 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6)    

 Royal Initiation for Agriculture     

0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

 Gems and Jewelry in Daily Life     

3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ ใหเ้ลือกเรียน  จ านวน 3 หน่วยกิต    

0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)    

 Mathematics for Decision Making     

0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

 Mathematics in Daily Life     

0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)    

 General  Mathematics     

0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา 3(3-0-6)    

 Mathematics for Cognitive Skill     

0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป 3(3-0-6)    

 General Applications of Statistics     

0003206 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

 Statistics in Daily Life     

0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)    

 Statistics for Decision Making     

3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา  ให้เลือกเรียนจ านวน 3 หน่วยกิต    

3.3.1 รายวิชาด้านเทคโนโลย ี    

0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(2-2-5)    

 ข้อมูลเบื้องต้น     

 Introduction to Information and     

 Communication Technology     

0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)    

 Information Technology for Modern Life     

0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)    

 Modern Business Management     

 in Computer     

0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์ 3(2-2-5)    

 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     

 Modern Business Management in       

 E-Commerce     

0003305 การปฏิบัติงานชา่งเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)    

 Practical Workshop in Daily Life  
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0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพ 3(2-2-5)    

 และตกแต่งภาพ     

 Basic Technology of Photography     

 and Image Adjustment     

0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5)    

 Technology and Development     

      

3.3.2 รายวิชาด้านการกฬีา    

0003308 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชวีิต 3(2-2-5)    

 Exercise for Quality of Life     

0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ 3(2-2-5)    

 Rhythmic activities and Social dance     

0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)    

 Recreation for Health     

       
2. หมวดวิชาเฉพาะ   

  2.1 กลุ่มวิชาแกน 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ส่วนที่ปรบัปรุง 

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

 Calculus 1   Calculus 1   

9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการค านวณ 3(2-2-5) 9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการค านวณ 3(2-2-5) คงเดิม 

 Discrete Mathematics and   Discrete Mathematics and    

 Calculation Theory   Calculation Theory   

9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 4113105 สถิติเพื่อการวจิัย   3(3-0-6) วิชาใหม ่

 Data Structure and Algorithm   Statistics for Research   

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 3(2-2-5)     

 Computer Programming 1      

 
2.2 วิชาเอกบังคับ  

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

9003481 โครงการวิจัย 1 1(0-2-1) 9033122 โครงการวิจัย 1 1(0-2-1) คงเดิม 

 Research Project 1   Research Project 1   

9004481 โครงการวิจัย 2  2(0-4-2) 9034123 โครงการวิจัย 2  2(0-4-2) คงเดิม 

 Research Project 2   Research Project 2   

9012051 ระบบปฏิบัตกิาร 3(2-2-5) 9012051 ระบบปฏิบัตกิาร 3(2-2-5) คงเดิม 

 
Operating Systems 
 

  Operating Systems   
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9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์2 3(2-2-5)     

 Computer Programming 2      

9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)     

 Database Management System      

9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน 3(3-0-6)     

 เทคโนโลยีสารสนเทศ      

 Laws and Ethics in Information      

 Systems      

9031401 เครือข่ายคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(3-0-6)     

 Computer Network      

 Fundamentals      

9032403 สื่อในระบบสื่อสารและ 3(2-2-5) 9032078 สื่อในระบบสื่อสารและ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 การสือ่สารข้อมูล   การสือ่สารข้อมูล  ค าอธิบายรายวิชา 

 Communication media   Communication media and   

 and Data Communications   Data Communications   

9032404 โพรโทคอลและ 3(2-2-5)     

 แนวคิดการจัดเสน้ทาง      

 Routing Protocols      

 and Concepts      

9032405 เครือข่ายไร้สายและเคลือ่นที ่ 3(2-2-5)     

 Wireless and Mobile Networks      

9032406 สวิตช์และเร้าเตอร์ไร้สาย 3(2-2-5)     

 Switch and Wireless Router      

9032601 การดแูลและบริหาร 3(2-2-5) 9032101 การดแูลและบริหาร 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 ระบบเครอืข่าย 1    ระบบเครอืข่าย 1    

 Network Administrator and   Network Administrator and   

 Management 1   Management 1   

9033201 ระบบปฏิบัติการเครอืข่าย 3(2-2-5) 9032103 ระบบปฏิบัติการเครอืข่าย 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 โอเพนซอร์ส 1   โอเพนซอร์ส 1   

 Open source   Open source   

 Network Operating System 1   Network Operating System 1   

9033303 การเขียนโปรแกรมเครอืข่าย 3(2-2-5)     

 Network Programming      

9033406 การเข้าถึงเครอืข่ายแบบกว้าง 3(2-2-5)     

 Accessing the WAN      
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9033407 
 
การวเิคราะห์ประสทิธิภาพ 
ของเครือข่าย 

3(2-2-5)     

 
Network Performance Analysis 
 

     

9033501 ความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์ 3(2-2-5) 9033031 ความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 และเครือข่าย   และเครือข่าย   

 Computer Network Security   Computer Network Security   

9033901 สัมมนาทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) 9033121 สัมมนาทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

 เครือข่ายคอมพวิเตอร ์   เครือข่ายคอมพวิเตอร ์   

 Seminar in Computer Network   Seminar in Computer Network   

 Technology   Technology   

9034409 การออกแบบระบบเครือข่าย 3(3-0-6)     

 Network System Design      

   9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ 3(3-0-6) ย้ายกลุ่ม 

     Data Structure and     

    Algorithm   

   9012041 ดิจิทัลเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) ย้ายกลุ่ม 

     Introduction to Digital Concept    

   9034032 การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ 3(2-2-5) ย้ายกลุ่ม 

    Ethical Hacking   

   9031081 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     Python Programming    

   9032082 การเขียนโปรแกรมเครอืข่าย 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

    ด้วยไพธอน   

     Network Programming     

    with Python   

   9031071 เครือข่ายเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     Introduction to Networks   

   9032072 หลักการสวิตชแ์ละเร้าเตอร ์ 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     Routing and Switching    

    Essentials   

   9032073 การขยายเครือขา่ย 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     Scaling Networks   

   9033074 การเชื่อมต่อเครอืข่าย 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     Connecting Networks   

   9032075 เครือข่ายไร้สาย  3(2-2-5) วิชาใหม่ 

    Wireless Networks   
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   9034034 การพิสจูน์หลกัฐานทางดิจิทลั 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     (Digital Forensics)    

 

 

2.3 วิชาเอกเลือก  

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ส่วนที่ปรบัปรุง 

9012041 ดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5)     

 Introduction to Digital      

 Concept      

9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5)     

 Web Programming      

9023042 การบริหารโครงการเทคโนโลย ี 3(3-0-6)     

 สารสนเทศ      

 Information Technology      

 Project Management      

9023051 การเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)     

 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1      

 Mobile Programming 1      

9031402 เครือข่ายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 9031011 เครือข่ายโทรคมนาคม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

 Telecommunication    Telecommunication     

 Networks   Networks   

9032061 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร 3(3-0-6) 9032076 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

 Campus Network Design    Campus Network Design    

9032407 การส่ือสารดาวเทียม  3(3-0-6) 9032013 การส่ือสารดาวเทียม  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

 Satellite Communication    Satellite Communication    

9032410 ทฤษฎีข่าวสาร 3(3-0-6) 9032012 ทฤษฎีข่าวสาร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

 Information Theory    Information Theory    

9033202 ระบบปฏิบัตกิารเครือข่าย 3(2-2-5) 9033104 ระบบปฏิบัตกิารเครือข่าย 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 โอเพนซอร์ส 2    โอเพนซอร์ส 2    

 Open source Network   Open source Network    

 Operating System 2   Operating System 2   

9033408 การประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา 3(3-0-6)     

 และการส่ือสารไร้สาย      

 Mobile Computing and      

 Wireless Communication      

9033409 การส่ือสารด้วยสื่อประสม 3(3-0-6)     

 Multimedia Communication      



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า  166 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ส่วนที่ปรบัปรุง 

9033602 การดูแลและบริหาร 3(2-2-5) 9033102 การดูแลและบริหาร 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 ระบบเครือข่าย 2    ระบบเครือข่าย 2    

 Network Administrator    Network Administrator    

 and Management 2   and Management 2   

9034304 การเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 9034055 การเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 บนระบบลินุกซ์    บนระบบลินุกซ์    

 Linux Programming   Linux Programming   

9034305 ระบบประมวลผลขนาดใหญ ่ 3(2-2-5) 9033112 ระบบประมวลผลขนาดใหญ ่ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 Large Scale Computing    Large Scale Computing     

 Systems   Systems   

9034306 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 9033051 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 Embedded Systems    Embedded Systems    

9034410 การจัดการเครือข่าย 3(3-0-6)     

 Network Management      

9034411 ระบบสื่อสารใยแก้วน าแสง 3(2-2-5)     

 Fiber Optic       

 Communication System      

9034412 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 3(2-2-5) 9034077 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 Wireless Sensor Network    Wireless Sensor Network    

9034502 การเจาะระบบ 3(2-2-5)     

 อย่างมีจรรยาบรรณ      

 Ethical Hacking      

9034503 การจัดการความมั่นคง 3(3-0-6) 9034033 การจัดการความมั่นคง 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

 ของคอมพิวเตอร ์   ของคอมพิวเตอร ์   

 Computer Security   Computer Security   

 Management   Management   

9034603 การจัดการศูนย์ข้อมูล 3(3-0-6) 9032105 การจัดการศูนย์ข้อมูล 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

 Data Center Management   Data Center Management  ปรับหน่วยกิต 

9034604 การบริหารบริการ 3(3-0-6)     

 เทคโนโลยีสารสนเทศ      

 Information Technology      

9034701 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลย ี 3(3-0-6)     

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1      

 Special Topics in Computer      

 
Network Technology 1 
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9034702 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลย ี 3(3-0-6)     

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2      

 Special Topics in Computer      

 Network Technology 2      

   9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

     ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ย้ายกลุ่ม 

    Laws and Ethics    

    in Information Systems   

   9033041 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

    ของเครือข่าย  ย้ายกลุ่ม 

    Network Performance   

     Analysis    

   9032111 การบริหารโครงการเทคโนโลย ี 3(3-0-6) วิชาใหม่ 

     เครือข่ายคอมพิวเตอร ์    

    Computer Network Technology    

    Project Management   

   9032131 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต ์ 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

    บนเว็บ   

    Web Application   

     Development    

   9033051 การพัฒนาซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     บนอุปกรณ์เคลื่อนที่    

    Mobile Software   

    Development   

   9033021 การออกแบบโดยค านึงถึงความ 3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

    สวยงามและประสบการณ์ผู้ใช้   

    User Experience and    

    User Interface Design   

   9033093 เทคโนโลยีบล็อกเชน 3 (2-2-5) วิชาใหม่ 

     และสกุลเงินดิจิทัล    

    Blockchain and Cryptocurrency   

    technologies   

   9034053 การประมวลผลและวิเคราะห ์ 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     ภาพดิจิทัลจากซีซีทีว ี    

    Digital Image Processing and   

    Analysis from CCTV   
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   9033052 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     Internet of Things    

   9033092 การจ าลองระบบและ 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

     การจัดการคลาวด ์    

    System Virtualization and   

    Cloud Management   

   9033091 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆและ 3(3-0-6) วิชาใหม่ 

     การบริหารจัดการ    

    Cloud Computing    

    Technology and Management   

 
2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ส่วนที่ปรบัปรุง 

9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการ
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร ์ 

1(0-2-1) 9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการ
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร ์

1(0-2-1) คงเดิม 

 Preparation of Field 
Experience in Computer 

  Preparation of Field 
Experience in Computer 

  
 

9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง
คอมพิวเตอร์ 

3(450) 9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ทางคอมพิวเตอร์ 

3(450) คงเดิม 

 Field Experience in 
Computer 

  Field Experience in 
Computer 

  

   9034998 เตรียมสหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2(0-4-2) วิชาใหม่ 

    Pre-Cooperative 
Education 

  

9034999 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(600) 9034999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

6(640) คงเดิม 

    Cooperative Education   
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2.5 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เรียนแทนกันได้ 

ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
และหลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยเีครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยเีครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

4091402 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 4091402 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 

9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการค านวณ 3(2-2-5) 9012011 ดีสครีตและทฤษฎีการค านวณ 3(2-2-5) 

9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 9031081 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 3(2-2-5) 

9003481 โครงการวิจัย 1 1(0-2-1) 9033122 โครงการวิจัย 1 1(0-2-1) 

9004481 โครงการวิจัย 2  2(0-4-2) 9034123 โครงการวิจัย 2  2(0-4-2) 

9012051 ระบบปฏิบตัิการ 3(2-2-5) 9012051 ระบบปฏิบตัิการ 3(2-2-5) 

9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 9032041 เทคโนโลยีฐานข้อมลูสมยัใหม่  3(2-2-5) 

9022121 
กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6) 9022121 
กฎหมายและจรรยาบรรณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6) 

9031401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 9031071 เครือข่ายเบื้องต้น 3(2-2-5) 

9032403 สื่อในระบบสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 9032078 
สื่อในระบบสื่อสารและการสื่อสาร
ข้อมูล 

3(2-2-5) 

9032405 เครือข่ายไรส้ายและเคลื่อนที ่ 3(2-2-5) 9032075 เครือข่ายไรส้าย  3(2-2-5) 

9032406 สวิตช์และเร้าเตอรไ์รส้าย 3(2-2-5) 9032073 การขยายเครือข่าย 3(2-2-5) 

9032601 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 1 3(2-2-5) 9032101 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 1 3(2-2-5) 

9033201 ระบบปฏิบตัิการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 1 3(2-2-5) 9032103 
ระบบปฏิบตัิการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 
1 

3(2-2-5) 

9033303 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย 3(2-2-5) 9032082 
การเขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วยไพ
ธอน 

3(2-2-5) 

9033501 
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3(2-2-5) 9033031 
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

3(2-2-5) 

9033901 
สัมมนาทางเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 9033121 
สัมมนาทางเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 

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

9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 9032131 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 

9031402 เครือข่ายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 9031011 เครือข่ายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 

9032061 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร 3(3-0-6) 9032076 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร 3(3-0-6) 

9032407 การสื่อสารดาวเทียม  3(3-0-6) 9032013 การสื่อสารดาวเทียม  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

9032410 ทฤษฎีข่าวสาร 3(3-0-6) 9032012 ทฤษฎีข่าวสาร 3(3-0-6) 

9033202 ระบบปฏิบตัิการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 2 3(2-2-5) 9033104 
ระบบปฏิบตัิการเครือข่ายโอเพนซอร์ส 
2 

3(2-2-5) 

9023051 
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่นที่ 
1 

3(2-2-5) 9033051 
การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่  

3(2-2-5) 

9033602 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 2 3(2-2-5) 9033102 การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 2 3(2-2-5) 

9034304 การเขียนโปรแกรมบนระบบลินุกซ์ 3(2-2-5) 9034055 การเขียนโปรแกรมบนระบบลีนุกซ์ 3(2-2-5) 

9034306 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 9033054 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 

9034412 เครือข่ายเซ็นเซอรไ์รส้าย 3(2-2-5) 9034077 เครือข่ายเซ็นเซอรไ์รส้าย 3(2-2-5) 

9034502 การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ 3(2-2-5) 9034032 การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ 3(2-2-5) 

9034503 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 9034033 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 

9034603 การจัดการศูนย์ข้อมลู 3(3-0-6) 9032105 การจัดการศูนย์ข้อมลู 3(2-2-5) 

9023042 
การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 9032111 
การบริหารโครงการเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 

9003091 
เตรียมความพร้อมปฏิบตัิการวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร ์

1(0-2-1) 9003091 
เตรียมความพร้อมปฏิบตัิการวิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร ์

2(0-4-2) 

9004091 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร ์

3(450) 9004091 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร ์

3(450) 

9004092 สหกิจศึกษา 6(600) 9034999 
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยเีครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

6(640) 

9033407 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย 3(2-2-5) 9033041 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
เครือข่าย 

3(2-2-5) 

9034305 ระบบประมวลผลขนาดใหญ ่ 3(2-2-5) 9033112 ระบบประมวลผลขนาดใหญ ่ 3(2-2-5) 

9032404 โพรโทคอลและแนวคดิการจดัเส้นทาง 3(2-2-5) 9032072 หลักการสวิตช์และเรา้เตอร ์ 3(2-2-5) 

9033406 การเข้าถึงเครือข่ายแบบกว้าง 3(2-2-5) 9033074 การเช่ือมต่อเครือข่าย 3(2-2-5) 
 

 

 


