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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร :  25491791108474 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Computer Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Computer Science) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Science)  
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต  

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร   4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถพูด อ่าน เขียน  
  และเข้าใจภาษาไทย  หรือภาษาอังกฤษ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
6.1 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ครั้งที่  2/2562  วันที่  3   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2562 
6.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ครั้งที ่ 8/2563  วันที่ 24 เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2563 
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที ่11/2563  วันที่  53เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

 ครั้งที่  1/2563   วันที่ 25 เดือนมกราคม   พ.ศ. 2564 
 

7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552)  ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตร
เพ่ือเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2566  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1  นักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์การธุรกิจและภาครัฐ 
 1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2) นักพัฒนาโปรแกรม 
 3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 4) นักออกแบบฐานข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
 5) ผู้ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย 
 6) นักพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ 
8.2 ผู้ประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพีรศุษย์  บุญมาธรรม 3449900011148 อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)    
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

2560 
 

2549 
 

2546 

2 นางอัสนีวัลย์ อินทร์ข า 3750200252346 อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2544 
2534 

3 นางสาวชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ 3959900044742 อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2556 
 

2543 
2535 

4 นางสาวพรทิพย์ บัวสาม 3809900455387 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2535 
2529 

5 นายปณิธิ แก้วสวัสดิ์  1709900094885 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต-์มัลติมีเดีย) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2552 
 

2549 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  
 ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ เป็นไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สังคมโลกก้าวเข้าสู่
ยุคดิจิทัล (Digital Era) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) รวมทั้งวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบการท างานต่าง ๆ ได้จากอินเทอร์เน็ตผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ได้
จากทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) ท าให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทส าคัญในการสร้างความ
สะดวกสบายและความฉลาด   ในการด าเนินชีวิตประจ าวันไปสู่สังคมการเรียนรู้ของสังคมมนุษย์ทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจ าตัว
ทุกคน และแนวโน้มของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ  รอบตัวให้
สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (The Internet of Things : IoT) ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมทั่วทุกมุมโลก ด้วยเป็นช่องทางส าคัญในการ
เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องน ามาเสริมสร้างนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อม
ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในวิถีชีวิตใหม่ในอนาคต โดยน ากรอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วย ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ให้มีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และปรับเปลี่ยนแผนได้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  
   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ ไดน้ าผลจากศึกษาวิจัยแนวโน้มทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามระบบและกลไกที่
ก าหนดไว้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขา พบว่า มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์เป็นส่วน
หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันให้มีความฉลาดหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
เป็นเครื่องมือน าไปสู่สังคมยุคดิจิทัลแบบก้าวกระโดด และจากการใช้เติบโตของระบบบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีการบริการให้สืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ท าให้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น
เพียงเครื่องมือในองค์กรเท่านั้น แต่กลายเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ จึงยังต้องการนักคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ ดูแล
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และน าข้อมูลมาสร้างสรรค์สารสนเทศบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนได้ทันยุคสมัย สอดคล้องกับการก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศไว้ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
จากผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า พ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์และพ้ืนฐานครอบครัวของนักศึกษาแรกเข้ามีความแตกต่างกัน และมีพฤติกรรมการเสพติด
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการความพร้อมในการเรียน โดยเฉพาะการเพลิดเพลินกับเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือ
รายการความบันเทิงที่มีสิ่งดึงดูดใจให้รับชมต่อเนื่อง ฉะนั้น การพัฒนาหลักสูตรให้มีโครงสร้างที่นักศึกษา
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สามารถปรับตัวและพร้อมเข้าสู่การเรียนภายใต้พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่และการเสพติด
เทคโนโลยีในเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งส่งผลให้ขาดการยับยั้งชั่งใจและควบคุมตัวเองให้เข้าสู่การเรียน จักต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์อย่างมีล าดับขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรมของไทยและในระดับสากลได ้

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเครือข่าย  และอินเทอร์เน็ตท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการท างานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปทุกหนแห่งตลอดเวลา จึงส่งผลท าให้เกิด   
ความต้องการในเรื่องการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ และน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการท างานในศาสตร์ต่าง ๆ ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยผู้ส าเร็จหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพเป็นนักคอมพิวเตอร์ หรือใช้องค์ความรู้        
ด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ  นักเขียนโปรแกรม  นักวิเคราะห์ระบบ  นักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น ให้เหมาะสม
กับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยและในระดับสากลได ้

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ดังต่อไปนี้  (1) การผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  พัฒนา
องค์ความรู้ โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว และอาหาร  (2) วิจัย  (3) บริการวิชาการ       
เพ่ือพัฒนาสังคมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (4) สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคประชาชน และ (5) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กล่าวคือ หลักสูตรนี้ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
สาระที่เป็นเทคโนโลยีในสาขาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสากล และพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างทักษะการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีทั้งในท้องถิ่นและประเทศ โดยเน้นการจัดการ
ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เหมาะสมกับสังคมไทยและในระดับ
สากล 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
     13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ 
ได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยการก าหนดรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และแผนการเรียน เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  
 2) หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดนคณะต่าง ๆ ได้ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  

   ไม่มี 
   13.3 การบริหารจัดการ  

 บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในการท าแผนการเปิดสอนและจัดอาจารย์ผู้สอน  



หมวดที่ 2   
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1. ปรัชญาของหลักสูตร 

 

 ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจรรยาบรรณ  สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1.2. ความส าคัญของหลักสูตร 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรต่าง ๆ ที่ปรากฏในแต่ละมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นหลักสูตรในกลุ่มเดียวกัน ไม่ว่าผู้เรียน  
จะศึกษาที่สถาบันใด ๆ ก็ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ศึ กษาตามถิ่นต่าง ๆ ของ
ประเทศ ให้มีการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้น หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์
เป็นหลักสูตรแรกท่ีมีการก าหนดมาตรฐานและปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  

 

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่ งในหลายสาขาที่มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหรือ มคอ.1 ที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายข้อมูล 
และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องประสมศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เป็นต้น  โดยมีการจัดขอบเขตองค์ความรู้  5 ด้านหลัก คือ  1) ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์       
2) โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  3) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   4) องค์การและระบบสารสนเทศ  
และ  5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประยุกต์  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล The Association for 
Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS)  และ The Institute 
of Electrical and Electronics Engineer Computer Society (IEEE-CS)  และมีมาตรฐานผลการเรียนรู้   
6 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา  4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 นับตั้งแต่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการท างานในองค์การต่าง ๆ เพียงไม่กี่ปีมานี้  
ได้ส่งผลให้การบริหารองค์การมียุทธวิธีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก กล่าวคือ การท างานที่เคยท าด้วยคนเป็น
จ านวนมากและใช้เวลานาน กลับใช้คนและเวลาน้อยลงกว่าเดิมมาก  หน่วยงานเหล่านี้จะมีวิธีการท างาน  
ระเบียบปฏิบัติ  รวมทั้งมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่  หน่วยงานบางแห่ง
มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริษัทผลิต
ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์  รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักมีเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
ไม่ว่าจะในทางธุรกิจเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เช่น มหาวิทยาลัย  ธนาคาร  ท่าอากาศยาน  สื่อมวลชน
แขนงต่าง ๆ  กระทรวงการคลัง  กรมสรรพากร เป็นต้น 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต ให้มี
ความรู้และทักษะในการใช้ และการจัดการขององค์การประเภทต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ
ความเจริญก้าวหน้า และศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น และประเทศ  และตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี 
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 จากเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น จึงจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในด้านการใช้และ     
การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้สามารถออกไปท างานเป็นนักคอมพิวเตอร์  และสนับสนุนการบริหาร
ระดับสูงขององค์การที่มาใช้ในการด าเนินการทางธุรกิจหรือองค์การภาครัฐให้บังเกิดผลดีทั้งในด้านคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์การเหล่านั้น อันจะส่งผลต่อความเจริญของประเทศยิ่งขึ้น 

1.3. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ สร้างสรรค์การพัฒนาซอฟต์แวร์และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลให้เกิดเป็นนวัตกรรมเชิง
บูรณาการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ และพัฒนางาน
ใหม่ ๆ  ทางด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมที่จะประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ใช้    
องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันสมัย 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  
 
 

1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
1) PLOs และประเภทของ PLOs 

   1.1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 มีทักษะในการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Sub PLO A1 สามารถอธิบายวิธีการในการค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลที่หามาได้ในการเรียนรู้อย่างอิสระ

ด้วยตนเองได้ 
B1 สามารถประเมินตนเอง ท าให้น าไปสู่การพัฒนาตนเองได้ 
C1 สามารถเรียนรู้ทักษะการท างานที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

PLO2 มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
 Sub PLO A2 สามารถประเมินผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

B2 สามารถอธิบายและเข้าใจความส าคัญของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
C2 สามารถระบุและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 

 
1.2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO3 สามารถคิดเชิงระบบ หาเหตุผลประกอบเพื่อสนับสนุนกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 
 Sub PLO A3 สามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์เพ่ือน าไปแก้ปัญหาได้ 

B3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ และออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐาน 
ความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ 

C3 สามารถเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การสร้างสรรค์รูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม
กับลักษณะงานได้อย่างเป็นระบบ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO4 สามารถออกแบบระบบโดยใช้รูปภาพและสัญลักษณ์จากเครื่องมือแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมได้ 
 Sub PLO A4 สามารถอธิบายการออกแบบระบบงานทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ 

B4 สามารถออกแบบรายงานและการออกแบบหน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ 
C4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือน าเสนอได้ 

PLO5 สามารถวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์และน าไปใช้อย่างถูกขั้นตอนและถูกต้องตามวิธีใช้งาน   
ของเครื่องมือแต่ละชนิด 

 Sub PLO A5 สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบได้ 
B5 สามารถการสร้างแบบจ าลองของระบบได้ 
C5 สามารถสื่อสารและประยุกตใ์ช้หลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะห์ระบบได้ 

PLO6 สามารถประยุกต์ใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตามลักษณะแพลตฟอร์ม 
 Sub PLO A6 สามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ 

B6 สามารถการวิเคราะห์และออกแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ 
C6 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนแพลตฟอร์มที่ก าหนดได้ 

PLO7 สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลได้ 
 Sub PLO A7 สามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลได้ 

B7 สามารถสร้างแบบจ าลองข้อมูลได้ 
C7 สามารถออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลได้ 
D7 สามารถออกแบบการค้นคืนสารสนเทศจากฐานข้อมูลได้ 
E7 สามารถประยุกต์ใช้ภาษาสคริปต์ในการควบคุมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลได้ 

PLO8 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยกระบวนการ      
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 Sub PLO A8 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

B8 สามารถสร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ท างานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
C8 สามารถวางโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์และทดสอบระบบด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม

ซอฟท์แวร์ได้ 
D8 สามารถประเมินการยอมรับและประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ได้ 

PLO9 สามารถน าทฤษฎีหรือหลักวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างนวัตกรรมได้ 
 Sub PLO A9 มีทักษะในการศึกษาปัญหาทั่วไปหรือปัญหาเฉพาะเรื่อง 

B9 สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาได้ 
C9 สามารถน าองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ได้ 

PLO10 มีทักษะในการประกอบอาชีพรวมถึงทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
 Sub PLO A10 อธิบายคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ 

B10 สามารถสร้างแผนพัฒนาและด าเนินธุรกิจได้ 
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2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom’s 
taxonomy 

 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1 มีทักษะในการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต       
PLO2 มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ       
PLO3 สามารถคิดเชิงระบบ หาเหตุผลประกอบเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 
      

PLO4 สามารถออกแบบระบบโดยใช้รูปภาพและสัญลักษณ์
จากเครื่องมือแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมได้ 

      

PLO5 สามารถวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์และน าไปใช้
อย่างถูกข้ันตอนและถูกต้องตามวิธีใช้งานของ
เครื่องมือแต่ละชนิด 

      

PLO6 สามารถประยุกต์ใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
พัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตามลักษณะแพลตฟอร์ม 

      

PLO7 สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลได้       
PLO8 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยกระบวนการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

      

PLO9 สามารถน าทฤษฎีหรือหลักวิทยาการคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมได้ 

      

PLO10 มีทักษะในการประกอบอาชีพรวมถึงทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ 

      
 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom’s 
Taxonomy ; Remembering (R), Understanding (U), Applying (Ap), Analyzing (An), Evaluating (E), 
Creating (C) 
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1 . เพื่ อผลิตบัณ ฑิ ตนั กวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ
ระบบ การจัดการระบบฐานข้อมูล     
ก า รวิ เค ราะ ห์ ข้ อ มู ล ข น าด ให ญ่      
การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพให้แก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

          

2 . เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค ว าม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร คิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ และพัฒนางาน
ใหม่ ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมที่
จะประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ 
หรือประกอบอาชีพอิสระที่ ใช้องค์
ความรู้ด้ านคอมพิ วเตอร์ได้อย่ าง
ทันสมัย  

          

3 . เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการ
ค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  

          

4. เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ที่มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

          

 

หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์ √ เพ่ือระบุการมีความสัมพันธ์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตร    
ให้มีมาตรฐานตามที่ 
สกอ. ก าหนด 

1. ประเมิน ทวนสอบและวิพากษ์หลักสูตร และน าผลมา
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ACM, AIS,     
IEEE-CS และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1) 

- รายงานผล             
การด าเนินงาน
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประจ าปี
การศึกษา (มคอ.7) 

- เอกสารหลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
ปรับปรุง (มคอ.2)  

2. ปรับเนื้อหารายวิชาให้สามารถเสริมทักษะทางวิชาชีพ
และพร้อมเข้าสู่เวทีประกวดแข่งขัน เพ่ือเผยแพร่
ผลงานให้เป็นเชิงประจักษ์ท้ังในระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

ปรับปรุงหลักสูตร     
ให้สอดคล้องกับ   
ความต้องการ 
ของผู้ประกอบการ      
และการเปลี่ยนแปลง   
ของเทคโนโลยี 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของ       
ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน รวมถึงศิษย์เก่า 

- รายงานผล             
การด าเนินงาน
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประจ าปี
การศึกษา (มคอ.7) 

- รายงานประชุม
กรรมการหลักสูตร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

2. ก าหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

3. ก าหนดเป็นวาระการประชุม เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการปรับตัว
ขององค์การต่าง ๆ พฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึง
ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีจากข่าวสารข้อมูล  
ทุกมิติ 

พัฒนาบุคลากร       
ด้านการเรียน  
การสอน วิจัย  
และบริการวิชาการ   
ให้สอดคล้องกับ 
การน าไปปฏิบัติงาน
จริง 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจัยเชิงบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและชุมชน เพ่ือ
พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรไปสู่การปรับปรุงการเรียน      
การสอน การวิจัย สร้างผลงานด้านวิชาการ น าไป
บริการวิชาการให้เป็นเชิงประจักษ์ และสนับสนุนให้
นักศึกษาน าผลงานไปจัดท าโครงงานระหว่างเรียนได้ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา  
(มคอ.7) 

 

พัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี 

1. ลดจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหา
และเพ่ิมรายวิชาใหม่ที่เป็นความต้องการในท้องตลาด 
โดยก าหนดเป็นรายวิชาบังคับ หรือวิชาเลือก และ
สามารถเลือกเรียนรายวิชาเสริมทักษะทางวิชาชีพ
ระหว่างท าโครงงาน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา โดยก าหนดไว้ในแผนการเรียน เพ่ือ  
ให้สอดคล้องภาวะการแข่งขันในตลาดแรงงานที่เร่งรีบ 

2. เสริมรายวิชาเพ่ือเพ่ิมช่องทางให้นักศึกษาพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 

- เอกสารหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

   ฉบับปรับปรุง  
   (มคอ.2) 
 

 



หมวดที่ 3   
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
  การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  ซึ่งใน 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์  และกรณีที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาการศึกษาและจ านวนหน่วยกิต  โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มี  
1.3 การจัดการศึกษาภาคนอกเวลา : ไม่มี  
1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 8) 
  

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

2.1.1  ระยะเวลาการศึกษา 
 1)  ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 : เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 
  หรือเป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2) การส าเร็จการศึกษา : ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลา

การศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาหรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 10 การส าเร็จการศึกษา) 

2.1.2  การลงทะเบียนเรียน  
ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับ

การศึกษาภาคฤดูร้อน หรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 4 การลงทะเบียน) 

2.1.3  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
1)  มีความประพฤติดี 
2)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3)  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
4)  สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
5)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
6)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
7)  สอบผ่านการประเมินความรู้  และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษา      

ภาคนอกเวลาปกติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2553 หมวด 10 
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ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี    
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7 การวัดและประเมินผล) 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. ) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือตาม      
ดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับ
สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีความพร้อมทางสุขภาพกายและใจ ที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึกทักษะการเรียนรู้  และมีความมุ่งมั่นที่จะเล่าเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอตามแผน 
การศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1   นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันในการใช้งานและการสื่อสาร 
2.3.2   ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจน  
2.3.3   ปัญหาการปรับตัวในการเรียน 
2.3.4 ปัญหาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และการเสพติดเทคโนโลยี 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษาแรกเข้า : 

จัดท าโครงการปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบพ่ีสอนน้อง ควบคู่
ไปกับการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่น ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.4.2  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างเรียน  
 1) ด้านการเรียนการสอน :- 

 - ประสานความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกันแต่ละภาคการศึกษาให้
ก าหนดชิ้นงานร่วมกันเชิงบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบงานแบบองค์รวม และสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ตามแผนการเรียน 

 - พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและจัดหาเวทีประกวดแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
/นานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในวิชาชีพ 

 - ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ิมช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานและการใช้ชีวิต
ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ สานสัมพันธ์อันดี และสร้างโอกาสใน
การเข้าท างานองค์การต่าง ๆ ในอนาคต 

 2) ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม : ส่งเสริมให้รับทุนการศึกษา และท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์  
เพ่ือสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวนักศึกษา 

2.4.3  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการท าโครงงานล่าช้า :-  
- ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงานตามก าหนดแผนการเรียนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- จัดตารางเวลาให้ค าปรึกษาโครงงานแก่นักศึกษาตกค้างนอกเวลาราชการ เพ่ือแก้ไขปัญหา

นักศึกษาที่ตกค้างและไม่สามารถมารับค าปรึกษาในเวลาราชการได้ 
- เพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีภาระงานสอนเกินภาระงาน และสร้างความหลากหลายของโครงงาน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4  ปี  
 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 

2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา (เหมาจ่าย) 840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
รวมรายรับ (บาท) 930,000 1,860,000 2,790,000 3,720,000 3,720,000 

 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 
ก.  งบด าเนินการ      
 - เงินเดือนบุคลากร 1,980,000 2,003,100 2,026,200 2,049,800 2,073,400 
 - ค่าตอบแทน - 38,400 38,400 76,800 76,800 
 - ค่าใช้สอย - 30,000 45,000 65,000 65,000 
 - ค่าวัสดุ - 35,000 40,000 50,000 50,000 
 - รายจ่ายอื่น ๆ - - - - - 

รวม (ก) 1,980,000 2,106,500 2,149,600 2,241,600 2,265,200 
ข.  งบลงทุน      
 - ครุภัณฑ์  50,000 75,000 100,000 - 
 - ค่าที่ดิน - - - - - 
 - ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
 - ห้องปฏิบัติการ (Lab) - 500,000 1,200,000 500,000 - 

รวม (ข) - 535,000 1,250,000 575,000 - 
รวม (ก) + (ข) 1,980,000 2,656,500 3,424,600 2,841,600 2,265,200 

 

      หมายเหตุ :  ใช้งบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์การศึกษาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรน้ี ประมาณ 20,208 บาท/คน/ปี  
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      2.7 ระบบการศึกษา 
 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน     
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)  
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ 
 

หมายเหตุ : การปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางรายวิชาหรือบางภาคการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย/ข้อก าหนดท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
ให้ด าเนินการ อาทิ    1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  

2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนวปฏิบัติการก าหนด
หน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 พ.ศ. 2553 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   121  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     85  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานการค านวณ    12  หน่วยกิต   

- แคลลูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์    
- คณิตศาสตร์ดิสครีต       
- การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น 
- สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์     

2) กลุ่มวิชาบังคับ      45  หน่วยกติ  
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์    
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  

3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า               21 หน่วยกิต 
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ    
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      6       หน่วยกิต 

หมายเหตุ :   1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหน้ักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
และเลือกเรยีนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารวิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ.1 หรอืมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
เป็นไปตามเง่ือนไขของวิชาชีพน้ัน 

 3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอดหลักสตูร 
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3.1.3 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     จ านวนหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 
 
    ก. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

           1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น            Non-Credit 

 Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      3(1-2-6)
 English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป     3(1-2-6) 

 English in General Situations 
2220203   ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3(1-2-6)
   English in Workplace 
2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(1-2-6)
 Thai for Communication  
2220520   ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ        3(1-2-6)
     Thai for Specific Purposes 
2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์     3(1-2-6)
 Thai for Critical thinking 

 
หมายเหตุ 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มีมคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและ การสื่อสาร
เป็นไปตามเง่ือนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 

3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 
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5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนดปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) หรือแบบก าหนดโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยก าหนด
หน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ   
การสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตร
อ่ืน ๆ ที่ใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในท านองเดียวกันนี้ ใช้การก าหนดตามรูปแบบในตัวอย่าง
ดังนี้ 

 

3 (1-2-6) หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดภายในวงเล็บ ดังนี้ 
1  หมายถึง  บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต และให้มี

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี     
2  หมายถึง ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต และให้มี

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ   
จ านวนชั่วโมงในวงเล็บ เมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
 

 
 

 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2810310   นันทนาการในชีวิตประจ าวัน   3(1-2-6)
   Recreation in Daily Life 
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม     3(1-2-6) 

 Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    3(1-2-6) 

 Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร       3(1-2-6) 

 Communication Psychology 
 

 

 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221210  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3(1-2-6)
  King Wisdom for Local Development 
2310020  เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ     3(1-2-6) 
  Phetchaburi Study for Entrepreneur 
2310030   สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน       3(1-2-6) 
     Thai Society and the Current ASEAN Community 
2310410   พลเมืองที่เข้มแข็ง        3(1-2-6)
  Potency Citizen 
2340310   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(1-2-6) 
     Basic Knowledge of Laws  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     3(1-2-6) 
 Digital Media Production and Media Literacy 
3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(1-2-6)
 Economics in Daily Life 
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่      3(1-2-6) 

  Modern Entrepreneur 
3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3(1-2-6) 

 Leadership and Teamwork 
3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3(1-2-6) 
 Basic e-Commerce 
4003110   ทักษะในศตวรรษที่21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ     3(1-2-6)
  21st Century Skills for Living and Occupations 

 
  4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310   กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ       3(1–2–6) 
     Sports for Health Development 
4400010   โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       3(1-2-6) 
     World, Science and Technology 
4410110   สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3(1-2-6) 
     Environment and Green Technology 
4420310   เคมีในชีวิตประจ าวัน        3(1-2-6) 
     Chemistry in Daily Life 
4430110   คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3(1-2-6) 
     Mathematics for Business 
4430120   การคิดและการตัดสินใจ       3(1-2-6) 
     Thinking and Decision Making 
4520110   การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3(1-2-6) 

   Thai cooking and International cooking 
4520120   ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3(1-2-6) 

   Dessert and Beverage for Business 
4830110   ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3(1-2-6) 

   Conservation Biology and Plants 
5600010   เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(1-2-6) 

   Agriculture in Daily Life 
6510410   พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3(1-2-6) 

   Renewable Energy and Energy Saving 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(1-2-6) 
 Innovation Creative for local development 
6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร      3(1-2-6) 
 Conscious mind and Traffic Discipline 
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3(1-2-6) 
 Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด       3(1-2-6) 
 Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3(1-2-6) 
 Life and Health 

 
 

            ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า    85  หน่วยกิต 
 

          1) กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานการค านวณ    12  หน่วยกิต   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101001 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์      3(2-2-5) 
 Calculus and Analytic Geometry 
7101002 การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น     3(2-2-5) 
 Numerical Computation and Probability 
7102001 คณิตศาสตร์ดิสครีต       3(2-2-5) 
  Discrete Mathematics 
7102002 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
 Statistics for Scientists 

 

          2) กลุ่มวิชาบังคับ      45  หน่วยกิต   
 

2.1) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102101 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Computer Architecture and Organization 
 

2.2) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  (15 หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 
Principles of Computer Science  

7101202 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี      3(2-2-5) 
Data Structures and Algorithms 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102201 ระบบปฏิบัติการ        3(2-2-5) 
Operating Systems 

7102202 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย      3(2-2-5) 
Data Communication and Network Systems 

7103201 ระบบชาญฉลาด        3(2-2-5) 
Intelligent Systems 

 
2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  (15 หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
Computer Programming  

7101302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง     3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming  
7102301 หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 
 Principles and Object-Oriented Program 
7102302 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง      3(2-2-5) 
 Advanced Object-Oriented Programming  
7103301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์       3(2-2-5) 
  Software Engineering 
 
2.4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   (9 หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102402 ระบบฐานข้อมูล        3(2-2-5) 
Database Systems 

7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล       3(2-2-5) 
 Database Management Systems 
7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์      3(0-6-3) 

Computer Science Project 
 
2.5) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  (3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
Personal Development for Information Technology Entrepreneur  
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       3) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    21  หน่วยกิต 
 

3.1) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102102 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล       3(2-2-5) 
 Digital Logic 
7102103 กระบวนทัศน์ทางภาษาคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 Computer Language Paradigm 
7102104 สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ      3(2-2-5) 

Architecting for The Cloud 
7104101  การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว      3(2-2-5) 

Embedded System Programming  
 
3.2) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ       
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102203 ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม    3(2-2-5) 
 Syntax and Semantics of Programming Languages  
7103202 กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ      3(2-2-5) 

Graphics and Visual Computing 
7103203 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 

Object-Oriented Analysis and Design 
7103204 หลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

Principles of Computer Security 
7103205 หลักวิทยาการข้อมูล        3(2-2-5) 

Principles of Data Science 
 
3.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์      
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
Human-Computer Interaction 

7102303 โครงสร้างข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี    3(2-2-5) 
Advanced Data Structures and Algorithms Analysis 

7102304 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ ์     3(2-2-5) 
Event-Driven Language Programming 

7103302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ       3(2-2-5) 
Web Programming 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7103303 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่     3(2-2-5) 
  Mobile Device Programming 
7103304  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต    3(2-2-5) 

Network Programming and Internet Protocol 
7104301 การประมวลผลภาพดิจิทัล       3(2-2-5) 
 Digital Image Processing  
7104302 การออกแบบและพัฒนาเกม      3(2-2-5) 

Game Design and Development 
7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

Seminar in Computer Science 
7104903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

Special Topic in Computer Science  
 

3.4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์      
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 
Systems Analysis and Design 

7103402 เทคโนโลยีสื่อประสม       3(2-2-5) 
Multimedia Technology 

7103403 การค้นคืนสารสนเทศ       3(2-2-5) 
Information Retrieval 

7103404 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 
E-Commerce Website Development 

7103405 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล      3(2-2-5) 
Data Mining Techniques 

7103406 การออกแบบและพัฒนาเว็บ      3(2-2-5) 
Web Design and Creation 

7103901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Introduction to Research in Computing 
7104401 การวิจัยด าเนินงาน (การพัฒนาตัวแบบจ าลองเหตุการณ์)   3(2-2-5) 
  Operation Research 
7104402 การพัฒนาแอนิเมชัน       3(2-2-5) 

Animation Development 
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3.5) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
    

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101501  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
English for Computing Technology     

7101502  ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
 Technical English for Computing     
7102502 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(2-2-5) 

Information System for Management 
7103502 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์               3(2-2-5) 
  Law and Ethics for Computer Professional 
7104501 การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้      3(2-2-5) 

Knowledge Management and Learning Organization 
7104502 การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่      3(2-2-5) 

Modern Data Analytics 
 
 

     4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1(60) 
 Preparation for Field Experience   
7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(600) 
 Field Experience  
7104803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(60) 
 Preparation for Cooperative Training   
7104804 สหกิจศึกษา 6(600) 

 Cooperative Training 
 

หมายเหตุ  
       1) กรณีเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องเรียนรายวิชา 
      7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 หน่วยกิต 
         และ 7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต  
    หรือ 2) กรณีเลือกสหกิจศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา 
       7104803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต 
       และ 7104804  สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต   

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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3.1.1  แผนการศึกษา 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวด
วิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 0 0 0 0  
ศึกษาทั่วไป -------- วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป -------- วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 7101001 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 2 2 5 
บังคับ 7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
บังคับ 7101301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 2 2 5 
บังคับ 7102101 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 

รวม 18 10 12 32 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 
 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวด
วิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป -------- วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 7101002 การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น 3 2 2 5 
บังคับ 7101202 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3 2 2 5 
บังคับ 7101302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3 2 2 5 
เลือก -------- วิชาเลือก 1 3 2 2 5 

รวม 18 10 12 32 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวด
วิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป -------- วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 7102001 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 2 2 5 
บังคับ 7102201 ระบบปฏิบัติการ 3 2 2 5 

บังคับ 7102202 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 2 2 5 
บังคับ 7102301 หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 2 2 5 

รวม 18 10 12 32 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 
 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวด
วิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป -------- วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
ศึกษาทั่วไป -------- วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 7102002 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 3 2 2 5 
บังคับ 7102302 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง 3 2 2 5 
บังคับ 7102402 ระบบฐานข้อมูล 3 2 2 5 
เลือก -------- วิชาเลือก 2 3 2 2 5 

รวม 21 11 14 38 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 25 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวด
วิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป -------- วิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
บังคับ 7103301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 2 2 5 
บังคับ 7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 2 2 5 
เลือก -------- วิชาเลือก 3 3 2 2 5 
เลือก -------- วิชาเลือก 4 3 2 2 5 

เลือกเสรี -------- วิชาเสรี 1 3 1 2 6 
รวม 18 10 12 32 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 

 
 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวด
วิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
บังคับ 7103201 ระบบชาญฉลาด 3 2 2 5 
บังคับ 7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

เลือก -------- วิชาเลือก 5 3 2 2 5 

เลือก -------- วิชาเลือก 6 3 2 2 5 

เลือก -------- วิชาเลือก 7 3 2 2 5 

เลือกเสรี -------- วิชาเสรี 2 3 1 2 6 
รวม 18 11 12 31 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 23 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวด
วิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
บังคับ 7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 0 6 3 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 0 60 - 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

7104803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 0 60 - 

รวม 4 0 66 3 
หมายเหตุ เลือกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจ านวนช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์

หรือเลือกเตรยีมสหกิจศึกษา มีจ านวนช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา คิดเป็น 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 

 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ กรณีที่นักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เท่ากับ 7 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ กรณีที่นักศึกษาเลือกฝึกสหกิจศึกษา เท่ากับ 7 ชั่วโมง 

 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวด
วิชา 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6  0  600 
0 

ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
7104804 สหกิจศึกษา 

6 0 600 
0 

รวม (กรณีที่นักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 6  0  600 0 
รวม (กรณีที่นักศึกษาเลือกฝึกสหกิจศึกษา) 6  0  600 0 

 
ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง 

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษาเลือกฝึกสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  ค าอธิบายรายวิชาแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ก     
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    3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

         หมายเหตุ     ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ง 

 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  
(ชม./ปกีารศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายพีรศุษย์ บุญมาธรรม 3449900011148 อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และสารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)    
  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

2560 
 

2549 
 

2546 

32 32 32 32 

2 นางอัสนีวัลย์ อินทร์ข า 3750200252346 อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

2544 
2534 32 32 32 32 

3 นางสาวชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ ์ 3959900044742 อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
คุณภาพ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยครเูพชรบุร  ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

2556 
 

2543 
2535 

32 32 32 32 

4 นางสาวพรทิพย์ บัวสาม 3809900455387 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2535 
2529 

32 32 32 32 

5 นายปณิธิ แก้วสวสัดิ์  1709900094885 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์-มัลตมิีเดีย) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2552 
 

2549 
32 32 32 32 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  
(ชม./ปกีารศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายพีรศุษย์ บุญมาธรรม 3449900011148 อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และสารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)    
  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

2560 
 

2549 
 

2546 

32 32 32 32 

2 นางอัสนีวัลย์ อินทร์ข า 3750200252346 อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

2544 
2534 32 32 32 32 

3 นางสาวชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ 3959900044742 อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
คุณภาพ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยครเูพชรบุร  ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

2556 
 

2543 
2535 

32 32 32 32 

4 นางสาวพรทิพย์ บัวสาม 3809900455387 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2535 
2529 

32 32 32 32 

5 นายปณิธิ แก้วสวสัดิ์  1709900094885 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์-มัลตมิีเดีย) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2552 
 

2549 
32 32 32 32 
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  
(ชม./ปกีารศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายพีรศุษย์ บุญมาธรรม 3449900011148 อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และสารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)    
  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

2560 
 

2549 
 

2546 

32 32 32 32 

2 นางอัสนีวัลย์ อินทร์ข า 3750200252346 อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินยิมอันดับ 1 

2544 
2534 32 32 32 32 

3 นางสาวชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ 3959900044742 อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
คุณภาพ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยครเูพชรบุร  ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

2556 
 

2543 
2535 

32 32 32 32 

4 นางสาวพรทิพย์ บัวสาม 3809900455387 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2535 
2529 

32 32 32 32 

5 นายปณิธิ แก้วสวสัดิ์  1709900094885 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์-มัลตมิีเดีย) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2552 
 

2549 
32 32 32 32 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความคาดหวังในผลการเรียนรู้

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้ 
1)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจ าเป็น  

 ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
2)  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาท างานได้อย่างเหมาะสม 
3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 

 สถานประกอบการได้ 
5)  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
6)  มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน และการคิดวิเคราะห์ประมวลผล 

4.2  ช่วงเวลา  
 แผนการศึกษา : ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4    

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
     จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ข้อก าหนดในการท าโครงงานให้เป็นไปตามประกาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือท าโครงงาน โดยการวิเคราะห์
ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา พัฒนาโปรแกรม และสามารถท าคู่มือเอกสารรายงานโครงงานได้   

5.2 ผลการเรียนรู้  
   นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการแก้ปัญหา  สามารถน าวิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา พัฒนาโปรแกรมและสามารถท าคู่มือ
เอกสารรายงานโครงงานได้ 

5.3 ช่วงเวลา   
แผนการศึกษา : ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4    

5.4 จ านวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
 1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 2) มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  
 3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 4) มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจาก
ผลส าเร็จของโครงงาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 



 
 

 

หมวดที่ 4   
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) ด้านวิชาการ - ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษาสนใจและใฝ่เรียนรู้  ให้เกิดความ
ช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามปรัชญาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและมหาวิทยาลัย 
- จัดให้มีการเรียนการสอนที่มีรายวิชาและจุดเน้นด้านจริยธรรมและ
คุณธรรมทางคอมพิวเตอร์ ทั้งการท าหน้าที่เป็นบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
ในองค์กรต่าง ๆ และการประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
- จัดให้มีการเรียนรู้ที่ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการเขียนโปรแกรม
ทีเ่ป็นระบบ และการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดเชิงบูรณาการ โดยการพัฒนาชิ้นงานจากการเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา มากกว่า 1 รายวิชา และ/หรือการน าชิ้นงานไป
สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

2) ด้านทักษะปฏิบัติ - จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติการเพ่ือสร้างชิ้นงาน
เดี่ยวและงานกลุ่มตามลักษณะรายวิชาทั้งในกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก  
- จัดโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการแข่งขันในเวทีระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือสร้างโอกาสทางวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ โดยให้มีการเน้นการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
- จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมที่ดีในสังคมไทย 

3) ด้านการท างาน 
ร่วมกับชุมชน 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาและศึกษาแนวทางในการน าความรู้ไปช่วย
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชน 
- ส่งเสริมให้พัฒนาชิ้นงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการท างานได้ 

4) ด้านภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ 

- จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้น าและความรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

5) ด้านการยอมรับ 
ในความแตกต่าง 

- ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แบบพ่ีสอนน้อง 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน และดูแลเพ่ือนที่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และร่างกายที่แตกต่างกัน 

6) อ่ืน ๆ - จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สานสัมพันธ์รุ่นพ่ีรุ่นน้องและช่องทางการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยี เพ่ือให้ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นปัจจุบันได้สานต่อ
ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ และสร้างช่องทางในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้แก่นักศึกษาในอนาคต 



34 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO1 : มีทักษะในการค้นคว้า    
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลการศึกษา 
   ค้นคว้า 

- การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการสอบข้อเขียน 

- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

PLO2 : มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

-  สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลการศึกษา 
   ค้นคว้า 

- การประเมินความรู้ในการสอบข้อเขียน 
-  การสัง เกตการปฏิบัติ งานและการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานประกอบการ 
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

PLO3 : สามารถคิดเชิงระบบ    
หาเหตุผลประกอบ      
เพ่ือสนับสนุนกระบวน 
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 

-  สอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  อภิปรายกลุ่ม 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลงาน 

- การประเมินความรู้ในการสอบข้อเขียน 
- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
-  การประเมินกระบวนการคิดจาก        
การอภิปราย 

- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

PLO4 : สามารถออกแบบระบบ
โดยใช้รูปภาพและ
สัญลักษณ์จากเครื่องมือ
แต่ละชนิดได้อย่าง
เหมาะสมได้ 

-  สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
-  สอนแบบโครงงาน 
-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  สอนแบบสาธิต 
 

- การประเมินความรู้ในการสอบข้อเขียน 
- การประเมินผลจากชิ้นงาน 
- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
- การประเมินการประยุกต์ใช้ในการสอบ 

PLO5 : สามารถวิเคราะห์ระบบ 
งานคอมพิวเตอร์และ
น าไปใช้อย่างถูกขั้นตอน
และถูกต้องตามวิธีใช้งาน
ของเครื่องมือแต่ละชนิด 

-  สอนแบบโครงงาน 
-  สอนแบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลงาน 

- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
- การประเมินความรู้ในการสอบข้อเขียน 
- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

จากงานที่มอบหมาย 

PLO6 : สามารถประยุกต์ใช้
หลักการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 ได้ตามลักษณะ
แพลตฟอร์ม 

-  สอนแบบโครงงาน 
-  สอนแบบสาธิต 
-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลงาน 

- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
- การประเมินการประยุกต์ใช้ในการสอบ 
- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

จากงานที่มอบหมาย 
PLO7 : สามารถบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลได้ 
-  สอนแบบสาธิต 
-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลงาน 

- การประเมินการประยุกต์ใช้ในการสอบ 
- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

จากงานที่มอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO8 : สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

-  สอนแบบโครงงาน 
-  สอนแบบใช้ปัญหา    

เป็นฐาน 
-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลงาน 

- การประเมินความรู้จากข้อเสนอโครงงาน 
- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

จากงานที่มอบหมาย 

PLO9 : สามารถน าทฤษฎีหรือหลัก
วิทยาการคอมพิวเตอร์    
มาประยุกต์ใช้เพ่ือ     
การสร้างนวัตกรรมได้ 

-  สอนแบบโครงงาน 
-  สอนแบบใช้ปัญหา     

เป็นฐาน 
-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลงาน 

- การประเมินความรู้จากข้อเสนอโครงงาน 
- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

จากงานที่มอบหมาย 

PLO10 : มีทักษะในการประกอบ
อาชีพรวม ถึงทักษะ     
ความเป็นผู้ประกอบการ 

-  การสอนแบบบรรยาย  
หรือบรรยายกึ่ง
อภิปราย 

-  สอนแบบปฏิบัติการ 
-  มอบหมายงานและ 
   น าเสนอผลงาน 

- การประเมินความรู้ในการสอบข้อเขียน 
- การประเมินความรู้ในการสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

จากงานที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน    
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2558 (TQF : HEd.)  5 ด้าน มีดังนี้ 
 

1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ 
การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

(4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
(5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

   1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และ         

มีการฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
  (2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  (3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา

 กรุณาและความเสียสละ 
  (4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
  (5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  (6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  (7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  (8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  (9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
(2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
(4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
(5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
(6) ประเมินจากการแต่งกาย 
(7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ  
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2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี     
ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต 

(2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ 
  2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
(2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการน าเสนอผลการศึกษา 
 (3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 
(4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
  อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหา       

จากสถานการณ์จริง 
(6)  การสอนผ่ านระบบการเรียนการสอนออนไลน์  (E-Learning)  เช่น  Course 

Management System (CMS) หรือ Learning Management System (LMS)  
(7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
   (1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   (2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
   (3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
   (4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
   (5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
   (6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์

ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
(7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 

 
3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
(3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
(4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม     

ในการแก้ปัญหา 
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  3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
(2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
(3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์

ท ารายงาน 
(4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 (5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 (2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   (3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   (4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

 
4) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์  

ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
(3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
(4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
(5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง

เหมาะสม 
(6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

   (1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 

   (2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม   
ทักษะการอยู่ในสังคม 

   (3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   (4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
   (5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ

เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
   (6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็น 
    ของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
   (7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   (8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
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  4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ              
ความรบัผิดชอบ 

   (1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
   (2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
   (3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   (4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   (5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

 
5) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์  
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

(2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและ
สามารถทดลองท าได้ 

(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

(5) สามารถใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

(6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
  5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

แก้ปัญหา 
(2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
(4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
(5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
(6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
(7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System (CMS) หรือ Learning Mamagement System (LMS) 
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  5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
   (2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
   (3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

(4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ 
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย  
(ถ้ามี) 

PLO1 :  มีทักษะในการค้นควา้ใฝ่เรียนรูต้ลอดชีวิต   √    
PLO2 :  มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ √ √  √   
PLO3 :  สามารถคิดเชิงระบบ หาเหตุผลประกอบเพื่อสนับสนนุกระบวนการ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 
  √    

PLO4 :  สามารถออกแบบระบบโดยใช้รูปภาพและสัญลักษณ์จากเคร่ืองมือ
แต่ละชนิดได้อยา่งเหมาะสมได ้

 √ √    

PLO5 :  สามารถวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์และน าไปใช้อย่างถูก
ขั้นตอนและถูกต้องตามวิธีใช้งานของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 

 √ √  √  

PLO6 :  สามารถประยุกต์ใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุพัฒนา
ซอฟต์แวร์ได้ตามลักษณะแพลตฟอร์ม 

 √ √    

PLO7 :  สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลได้   √    
PLO8 :  สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง  

มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 √ √  √  

PLO9 :  สามารถน าทฤษฎีหรือหลักวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
เพื่อการสร้างนวัตกรรมได ้

  √    

PLO10 : มีทักษะในการประกอบอาชีพรวมถึงทักษะความเปน็ผูป้ระกอบการ  √ √    
 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (TQF)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( )  

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณท์ั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแขง็                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตและการรูเ้ท่าทันสือ่ดิจิทัล                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

4003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                           

4410110 สิ่งแวดล้อมกบัเทคโนโลยีสีเขยีว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรบัธุรกิจ                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4430120 การคิดและการตดัสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                          

4520120 ขนมและเครื่องดืม่เพื่อการประกอบธรุกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชงิอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          

 
หมายเหตุ   ส ำหรับผู้สอนรำยวิชำใดๆ จ ำเป็นต้องจดักำรสอนและวดัผลกำรเรียนรู้ (learning outcome)ในควำมรับผดิชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4 
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 3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้าน 
 

1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) จัดให้เรียนรายวิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม 
(2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
(3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 

กรุณา และเสียสละ 
(4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
(5) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
(6) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
(2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
(4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
(5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
(6) ประเมินจากการแต่งกาย 

 
2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
(2) มีความรู้ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
(3)  มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
(4) มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
(5) มีความรู้ทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
(2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม  และการน าเสนอรายงานการศึกษา 
(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
(4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(5) การจัดกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพ 
(6) การศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
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2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี  และประเมินผลการปฏิบัติ 
(2) การทดสอบย่อย 
(3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
(4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน 
(5) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

 
3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ผลงานได้ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือการพัฒนาระบบได้ 

3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการฝึกปฏิบัติ 
(2)  มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
(3)  การศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
(4)  การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นขั้นตอน  เช่นการท าโครงงาน 

3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ประเมินจากการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการฝึกปฏิบัติ 
(2)  ประเมินจากผลงานที่ได้จากการฝึกภาคปฏิบัติ 
(3)  ประเมินจากทักษะการศึกษาค้นคว้า ผลงานและการรายงาน 
(4)  ประเมินผลจากการท าโครงงาน 

 

 4) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาท 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมได้ 

4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

(1)  ส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมทักษะ

การอยู่ในสังคม 
(3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
(4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
(5) ส่งเสริมให้กล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น 
(6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
(7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
(2) ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
5) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่มีในปัจจุบันในการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้วิธีการได้อย่างเหมาะสม 

5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข            
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ส่งเสริมให้มีการคิดและการตัดสินใจแก้ปัญหา 
(2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้น าเสนอ 
(3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดและการแก้ปัญหา 
(2) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
(3) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  

จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน             
1) กลุ่มวิชาแกนพืน้ฐานการค านวณ           
7101001 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์           
7101002 การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น           
7102001 คณิตศาสตร์ดิสครีต           
7102002 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์           
2) กลุ่มวิชาบังคับ           
7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์           
7101202 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี           
7101301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์            
7101302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง           
7102101 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์           
7102201 ระบบปฏิบัติการ           
7102202 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย           
7102301 หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ           
7102302 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง           
7102402 ระบบฐานข้อมูล           
7103201 ระบบชาญฉลาด           
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  

จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
2) กลุ่มวิชาบังคับ (ต่อ)           
7103301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์           
7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล           
7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ           
7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์           
3) กลุ่มวิชาเลือก           
7101303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์           
7101501 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           

7101502 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์           

7102102 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล           
7102103 กระบวนทัศน์ทางภาษาคอมพิวเตอร์           
7102104 สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ           
7102203 ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม           
7102401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ           
7102303 โครงสร้างข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี           
7102304 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์           
7102502 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ           
7103202 กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ           
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  

จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
3) กลุ่มวิชาเลือก (ต่อ)           
7103203 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ           
7103204 หลักการของความม่ันคงคอมพิวเตอร์           
7103205 หลักวิทยาการข้อมูล           
7103302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ           
7103303 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่           
7103304 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต           
7103402 เทคโนโลยีสื่อประสม           
7103403 การค้นคืนสารสนเทศ           
7103404 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์            
7103405 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล           
7103406 การออกแบบและพัฒนาเว็บ           
7103502 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์           
7103901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์           
7104101 การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว           
7104301 การประมวลผลภาพดิจิทัล           
7104302 การออกแบบและพัฒนาเกม           
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  

จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
3) กลุ่มวิชาเลือก (ต่อ)           
7104401 การวิจัยด าเนินงาน           
7104402 การพัฒนาแอนิเมชัน           
7104501 การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้           
7104502 การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่           
7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์           
7104903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์            
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา           
7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
7104803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา           
7104804 สหกิจศึกษา           

 

หมายเหตุ:  ระบุสัญลักษณ์  หมายถึง มีการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลของผู้เรียนใหบ้รรลตุามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
   และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

 

ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ชั้นปีที่ 1  

7101001 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 (2-2-5) U  An An       

7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) U U An Ap   U    

7101301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5) U U  Ap    Ap Ap  

7102101 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)   An U E      

7101002 การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น 3 (2-2-5) U  An U       

7101202 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3 (2-2-5) U U  Ap       

7101302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (2-2-5) Ap U An An  C     

ชั้นปีที่ 2  

7102001 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 (2-2-5) U  An        

7102201 ระบบปฏิบัติการ 3 (2-2-5) U  U U       

7102202 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 (2-2-5) U U U U     C  

7102301 หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) U U  Ap An C  C   

7102002 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) U U An Ap An      

7102302 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง 3 (2-2-5) Ap Ap  E C C     

7102402 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) U U  Ap An  C    
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

 

ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ชั้นปีที่ 3  

7103301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5) U U   E An  C   
7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) U U     Ap C   

7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) Ap U        C 
ชั้นปีที่ 4  

7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (0-3-6) Ap E Ap      C U 
7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (0-60-0) S U S      Ap S 
7104803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (0-60-0) S U S      Ap S 
7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 (0-600-0) Ap E Ap      C At 
7104804 สหกิจศึกษา 6 (0-600-0) Ap E Ap      C At 

 

หมายเหตุ:   ระบุในชอ่งของ PLOs ดว้ยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating ตาม “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ                     
จากการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain (Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม

และจริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ   
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1) กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานการค านวณ                  

7101001 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์                 

7101002 การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น                 

7102001 คณิตศาสตร์ดิสครีต                 

7102002 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์                 

2) กลุ่มวิชาบังคับ                 

7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์                 

7101202 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี                 

7101301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                  

7101302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                 

7102101 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์                 

7102201 ระบบปฏิบัติการ                 

7102202 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย                  

7102301 หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ                  
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รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม

และจริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ   
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
2) กลุ่มวิชาบังคับ (ต่อ)                  

7102302 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง                  

7102402 ระบบฐานข้อมูล                  

7103201 ระบบชาญฉลาด                  

7103301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                  

7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล                  

7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์                  

3) กลุ่มวิชาเลือก                  

7101303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์                  

7101501 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                  

7101502 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์                  

7102102 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล                  

7102103 กระบวนทัศน์ทางภาษาคอมพิวเตอร์                  

7102104 สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ                  

7102203 ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม                  

7102303 โครงสร้างข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี                  
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รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม

และจริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ   
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
3) กลุ่มวิชาเลือก (ต่อ)                  

7102304 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์                  

7102401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                  

7102502 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                  

7103202 กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ                  

7103203 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ                  

7103204 หลักการของความม่ันคงคอมพิวเตอร์                  

7103205 หลักวิทยาการข้อมูล                  

7103302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                  

7103303 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่                  

7103304 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต                  

7103402 เทคโนโลยีสื่อประสม                  

7103403 การค้นคืนสารสนเทศ                  

7103404 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                   

7103405 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล                  

7103406 การออกแบบและพัฒนาเว็บ                  

7103502 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์                  
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รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม

และจริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ   
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
3) กลุ่มวิชาเลือก (ต่อ)                  

7103901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์                  

7104101 การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว                  

7104301 การประมวลผลภาพดิจิทัล                  

7104302 การออกแบบและพัฒนาเกม                  

7104401 การวิจัยด าเนินงาน                  

7104402 การพัฒนาแอนิเมชัน                  

7104501 การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้                  

7104502 การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่                  

7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์                  

7104903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                   

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา                  

7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  

7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  

7104803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                  

7104804 สหกิจศึกษา                  
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นป ี รายละเอียด 
1 เกิดทักษะในการสืบค้นข้อมูลมาเสริมพัฒนาการเรียนรู้ วิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนการ

แก้ปัญหาด้วยเครื่องมือตามหลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ และประยุกต์ใช้เครื่องมือไปสู่การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

2 เข้าใจความสำคัญของข้อมูล ฐานข้อมูล ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ได้ ออกแบบและพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงการ
ทำงานกับระบบฐานข้อมูลได้ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ได้ตามลักษณะของแพลตฟอร์ม 

3 ประเมินความสำคัญของข้อมูล แนวทางการพัฒนา ดูแล บำรุง รักษาระบบฐานข้อมูล ให้มีความ
ถูกต้องตรงกัน และปลอดภัยได้ พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยนำหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาสนับสนุน
ให้เหมาะสมตามลักษณะแพลตฟอร์มได้ และมีทักษะในการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการได้ 

4 พัฒนานวัตกรรมโดยใช้หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
ประเมินแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่การสร้างอาชีพและ/หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 



หมวดที่ 5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย          
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7) 

 

1.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  1.1) การทวนสอบในระดับรายวิชา  
  มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

1.2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร   
(1)  สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
(2)  ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ  

 นักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(3)  มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน  โครงงาน และ/หรือ  

 ปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความเห็น
ต่อความรู้ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม             
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้  ความพร้อม 

และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
5) การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ในแง่ของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น   
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

 

2. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2553 หมวดที่ 10 การส าเร็จการศึกษา ข้อที่ 53 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้  

1) มีความประพฤติด ี
2) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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4) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
5) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
6) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอก ไม่ต่ ากว่า 2.00 
7) สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลา

ปกต ิ
 



หมวดที่ 6   
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1) มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษา เพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจกับนโยบาย   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย    

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์  เพ่ือส่งเสริมการสอนและ     

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนการศึกษาต่อ  
ฝึกอบรม ดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
1) สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้      

และคุณธรรม 
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญ       

ในสาขาวิชาชีพ  
4) จัดหางบประมาณส าหรับการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 

การควบคุมการก ากับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2559 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 

1) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน 
ซึ่งประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และต้องประจ า
อยู่ในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น ท าหน้าที่ ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตร 
ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามพันธกิจหลักและงาน
ที่มอบหมายอ่ืน ๆ มีการประเมินผลการเรียนการสอนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกปี และมีหน้าที่ปรับปรุง
หลักสูตรอย่ างน้อยทุก 5 ปี  โดยน าความคิด เห็ นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  บัณฑิต ผู้ ใช้บัณฑิต รวมถึ งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา และมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิชาการที่มิใช่
ส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นหลักสูตรที่เผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

3)  ก า รป รั บป รุ ง หลั ก สู ต ร ต ามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี โดยต้องด าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ และ 
เสนอขออนุมัติความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ 
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

4) การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
การด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ข้อที ่1 ถึง 5 ครบทั้ง 5 ข้อ 
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2. บัณฑิต 
 คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเมินผลจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด
ไว้ในมคอ.2 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้         
3) ด้านปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ประเมินผลจากการส ารวจอัตราการมีงานท าของบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลังส าเร็จการศึกษาภายใน    
1 ปี เทียบกับจ านวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ตอบแบบส ารวจ
ทั้งหมด และน ามาค านวณเป็นร้อยละ 

3) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.5 (เกณฑ์ดี ) จาก
จ านวนเต็ม 5  

ประเมินผลจากการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของผู้ ใช้บัณฑิตเป็นรายปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 

 

3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร และผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา ซึ่งได้ควบคุมคุณภาพ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ขั้นตอนการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1) การรับนักศึกษา มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เพ่ือใช้พิจารณาการรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร คือ  
1) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง ( ป ว ส . )  ห รื อ  เ ที ย บ เ ท่ า  จ า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  หรือตามดุลยพินิ จคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตร  หรื อ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา    
เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
 2) มีความพร้อมทางสุขภาพกายและใจ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การฝึกทักษะการเรียนรู้ 
3) มีความมุ่งมั่นที่จะเล่าเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอตาม
แผนการศึกษา เ พ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

2) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1) เตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษา โดยปรับ
พ้ืนฐานความรู้ตั้งแต่ในช่วงปีแรกของการศึกษา และมีกลไก  
ในการเสริมทักษะความเข้าใจเนื้อหาระหว่างเรียนแต่ละภาค
ก า ร ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ รี ย น รู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการออกกลางคัน
น้อย 
2) ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่
สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับ
นักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งทางด้านสังคม
และความรู้ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานในแต่
ละช่วงเวลา 
3) มีระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่
นักศึกษา โดยสาขาวิชาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน 
และมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
ทราบบทบาท และหน้าที่การเป็นที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีแฟ้มประวัตินักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการให้ค าปรึกษา สาขาวิชาจัดให้มีชั่วโมงที่อาจารย์
ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
4) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถ
ด าเนินการอุทธรณ์ได้ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553  ซึ่งมี
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 

3) ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 1) ผลการเรียนของนักศึกษา และชิ้นงานตามข้อก าหนด      
ในรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา 
2) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
3) อัตราการส าเร็จการศึกษา  
4) ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
5) ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย ์ 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร และการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินไว้ 3 ข้อ ตาม
ข้อก าหนดการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1) ระบบการรับอาจารย์ 

   1.1) การรับอาจารย์ใหม่ 
       (1)  มีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 
ประสบการณ์ วิ ช าชีพที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  และระดับคะแนน
ภาษาอังกฤษ 
       (2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตาม
ก าหนด 
      (3) คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการ
สอนและการใช้สื่อการสอน 
       (4) คณะกรรมการสาขาวิชาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่ง
ผ่านการทดสอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้ง
ระเบียบ 
 
   1.2) การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
       (1) การแต่งตั้งและจ้างอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามความ
ต้องการความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเท่านั้น และมีคุณสมบัติ
และคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       (2) การพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณา
เลือกตามประวัติอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งการจ้าง
อาจารย์พิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามรายวิชานั้น ๆ 
ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา โดย
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอรายชื่อ 
       (3) อาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบาย
รายวิชาที่หลักสูตรจัดท าไว้ประกอบการสอนและต้องรับการ
ประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา ส าหรับการอนุมัติ
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษอนุมัติท าโดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
 2) ระบบการบริหารอาจารย์ 

     2.1) มีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
    2.2)  การมีส่ วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน          
การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
        (1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุม
ร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
        (2) อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร เพ่ือประเมินผลและให้
ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
        (3) คณาจารย์มีการประชุมร่วมกันเพ่ือปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2) คุณภาพของอาจารย์ 1) ประเมินผลโดยก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
2) ประเมินผลโดยก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
3) ประเมินผลโดยก าหนดให้ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

3) ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ 1) มีอัตราก าลังของอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้ามาในหลักสูตร  
2) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง  
3) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ระดับมาก ซึ่งมีการส ารวจเป็นรายปี 

 
 
 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนอง  
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีกระบวนการสาระส าคัญของหลักสูตร
ด้วยการวิเคราะห์งานซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1) สาระรายวิชาในหลักสูตร 1) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

   1.1) มีระบบและกลไกควบคุมกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้
ที่ คาดหวั ง  ซึ่ งสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์งานที่เป็น
สาระส าคัญของหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยงกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  
     1.2) มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปีการวิเคราะห์
งานซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
2) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
    (1) ให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ โดย
ค านึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน มี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงเนื้อหาและออกแบบการสอนที่ส่งเสริม
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนา
ทักษะให้กับนักศึกษา 
    (2) มีระบบและกลไกควบคุมกระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไม่
เกิน 5 ปี 
3) การควบคุมก ากับรายวิชา 
    (1) มีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา
ที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  
    (2) มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา
บังคับ และวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนอง  
ความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 
    (3) มีการน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และ
ผลจัดท ามคอ.7 ทุกปีการศึกษามา ทวบทวน วิเคราะห์และ
ปรับปรุงรายวิชา 

2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 

1) มีการวางระบบผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้
ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนวิชานั้น ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้รับการพัฒนา
ความสามารถจากผู้รู้จริง 
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เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
 2) มีกระบวนการการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า 

แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4 
3) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3) การประเมินผู้เรียน 1) มีการระบบและกลไกการประเมินที่มีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และ
วิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
ก า กั บ ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม ส ภ า พ จ ริ ง  ( authentic 
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่ง
ความเป็นจริงและมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่
ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได ้
2) มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ 
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการด าเนินการ
ทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณีมีประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ 
และการรายงานผลการทวนสอบ เพ่ือเป็นการประเมินผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

4) ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

1) มีการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร โดยจัดท ามคอ.7 
ตามก าหนดเวลาทุกปีการศึกษา  
2) มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในมคอ.2 

 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

 6.1 การบริหารงานบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร    
สายสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1) คุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุน ก าหนดคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากรสาย

สนับสนุน ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการและบริหารจัดการควรมี
ความรู้อย่างต่ าระดับปริญญาตรี  
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2)  ก า รส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 

เพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาปฏิบัติการ โครงสร้าง และการบริหาร
หลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมการสนับสนุนงานการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  คณะและสาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินและการด าเนินการไว้ จ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1) การวางแผนการจัดการงบประมาณ
ประจ าป ี

ก าหนดแผนการปฏิบัติงานจากงบประมาณประจ าปีที่ได้รับ
การจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัยและคณะ เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
1) จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  วัสดุ
ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์  เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
2) จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

2) การใช้แหล่งทรัพยากรร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ 

1) ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อต าราและสื่อ
การเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร 
2) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ 

 
 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล  โดยมีส านักวิทย
บริการเป็นผู้ด าเนินการการบริหารจัดการ ส่วนระดับคณะและสาขาวิชามีหนังสือ ต าราและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนั้น มีเพียงพอที่จะใช้ในการ
ฝึกทักษะที่จ าเป็น แต่ในส่วนของการฝึกทักษะเฉพาะ หรือการวิจัยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 

  สถานที่และอุปกรณ์การสอน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีดังรายการต่อไปนี้ 
  1) อาคารเรียน ใช้อาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        
ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น จ านวน 22 ห้องเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องบรรยาย 
ดังนี้ 
   1.1) ห้องบรรยาย จ านวน 11 ห้องเรียน 
    -  ห้อง  26205 ความจุ 28 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26501 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26502 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26503 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26504 ความจุ 35 ที่นั่ง   
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    -  ห้อง  26505 ความจุ 35 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26506 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26601 ความจุ 30 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26602 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26603 ความจุ 40 ที่นั่ง   
    -  ห้อง  26604 ความจุ 40 ที่นั่ง   
   1.2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 ห้องเรียน โดยทุกห้องสามารถเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตทุกที่นั่งผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
       (1) ห้องปฏิบัติการทั่วไป จ านวน 5 ห้อง 
     - ห้อง 26203 ความจุ 28 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  14  ชุด 
    - ห้อง 26206 ความจุ 28 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  28  ชุด 
    - ห้อง 26301 ความจุ 15 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  13  ชุด 
    - ห้อง 26402 ความจุ 40 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  40  ชุด 
    - ห้อง 26403 ความจุ 40 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  40  ชุด 
        (2) ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จ านวน 5 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการ Programming 26201 ความจุ 40 ที่นั่ง มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 38 ชุด 
    - ห้องปฏิบัติการ Database 26202 ความจุ 40 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 32 ชุด 
    - ห้องปฏิบัติการ Multimedia 26204 ความจุ 35 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 35 ชุด 

    - ห้องศึกษาวงจร และซ่อมบ ารุง 26401 ความจุ 30 ที่นั่ง 
    - ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 26404 ความจุ 30 ที่นั่ง 
    - ห้องปฏิบัติการสถาปัตดิจิทัล 26406 ความจุ 40 ที่นั่ง  
  3) การวางระบบเครือข่าย 

3.1) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 - ห้องปฏิบัติการใช้การเชื่อมต่อแบบ Wireless LAN  
 - พ้ืนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายได้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

3.2) เครื่องแม่ข่ายส าหรับการสอนเฉพาะทางของสาขา 
 - Database Server จ านวน 2 ชุด 
 - Web Server จ านวน 1 ชุด 
 

  4) อุปกรณ์การสอนทั่วไป   ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเพียงพอส าหรับด าเนินการ 
(1) เครื่องฉายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Projector) 22  เครื่อง 
(2) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสามมิติ (Visualizer)         22  เครื่อง 
(3) เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต  1 เครื่อง 
(4) เครื่องโรเนียวดิจิทัล  1  เครื่อง 
(5) เครื่องเรียงกระดาษ  1  เครื่อง 
(6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า (A3)  2 เครื่อง   
(7) สแกนเนอร์   2  เครื่อง 
(8) เครื่องเสียงสเตอริโอ  2  ชุด 
(9) เครื่องเล่น/บันทึกวีดิทัศน์  1  เครื่อง 
(10) ไมโครคอมพิวเตอร์                            309  เครื่อง 
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(11) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล  2  กล้อง 
(12) กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ดิจิทัล  1  กล้อง 
(13) ซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์  
 (13.1) ระบบปฏิบัติการ/เครือข่าย : Windows และ Linux 

    (13.2) Multimedia 
       - Digital TV 
      - Adobe Master Collection CS6, Sound Forge Pro 10, Camtasia Studio 
      - Visual BASIC, C, C++, Visual C, C Builder, Java, PHP, Python  
 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1) การจัดการสถานที่ ทรัพยากร และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1) ส ารวจปัญหา ความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดการ
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
ระบบอินเทอร์เน็ต การจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อน าผลมาวิเคราะห์และปรับปรุง 
2) ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนั งสือ 
และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นเพ่ิมเติม  ในส่วนของคณะและสาขาวิชา มีการจัดหา
วัสดุ- อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2) สื่อการเรียนการสอน 
 

1)  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ ากการใช้ สื่ อการสอน และ
สื่อคอมพิวเตอร์ทีส่ าหรับการเรียนการสอน 
2) ประเมินผลจากรายงานการสืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูล 
โดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ
ยืม-คืนหนังสือ ต ารา และเอกสารทางวิชาการด้านการศึกษา 
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 

3) พ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  1) คณะจัดสรรให้มีพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาเพ่ือฝึกทักษะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือจัดท าการบ้าน รายงาน และโครงงาน 
และมีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการให้ 
ค าปรึกษา ซึ่งมีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งอาคาร
และบริเวณโดยรอบ 
2) เสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจากการพัฒนางานวิจัย/บริการ
วิชาการเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนของอาจารย์ 
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เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
4) แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

1) พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการของรัฐและ
เอกชนส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
เพียงพอตามจ านวนนักศึกษา โดยการสานความร่วมมือจาก
การบริการวิชาการ และศิษย์เก่าเพ่ิมข้ึน 
2) มีความต่อเนื่องของการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการเดิม หรือเพ่ิม
จ านวนการรับ 
3) มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาที่ รับ
นักศึกษาเข้าท างานในสถานประกอบการทันทีหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาเสร็จสิ้น 

 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ต่าง ๆ ประกอบด้วย สถานที่ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา ระบบอินเตอร์เนตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
ความเพียงพอของทรัพยากร/สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินความ
ต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้สอนอย่างเป็นระบบ และให้
อาจารย์ผู้ สอนและนักศึกษาประเมินความต้องการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาจัดหมวดหมู่พร้อม
ลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ต ารา และสื่อการสอนต่าง ๆ โดยมี
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดังนี้ 
   1) จัดท าแบบส ารวจความต้องการทรัพยากร/สิ่งสนับสนุน
จากนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนส าหรับการใช้ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี 
   2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือระดม
ความคิดเห็นและแนวทางการวางแผนพัฒนาและจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร      

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา      

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ          
ทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4     

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา      

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 
    

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง      
10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51    
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0      
13) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีจะส าเร็จการศึกษา มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าสอดคล้องกับ       

นโยบายของรัฐบาล ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   

 
 

14) อื่น ๆ ระบ ุ. . .      
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 11 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 

 

เกณฑ์ประเมิน :  หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
                     ตวับ่งชี้บังคับ  (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมจี านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนนิการบรรลุเป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 



 

 

หมวดที่ 8  
กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยกรรมการบริหารหลักสูตร หลังการสอนวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน

โดยนักศึกษา วิ เคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา และรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
กลยุทธ์การสอน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา และ/หรือมีการสังเกตการณ์สอนโดยกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 โดยส ารวจและประเมินภาพรวมจากข้อมูลนักศึกษาปีสุดท้าย  บัณฑิตใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินบริหาร
หลักสูตรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ  
 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะรวบรวมข้อมูล  จัดท ารายงานการประเมินผลเสนอประเด็น
ที่จ าเป็นในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร โดยจัดประชุมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตาม
กระบวนการ ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผลการส ารวจข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา มา
ทบทวนและปรับปรุงรายวิชา 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรส ารวจข้อมูลความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางเทคโนโลยีจาก
แหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ตลาดแรงงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร อาทิ 
นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลจากข้อที่ 1) และ 2) มาหารือ และร่วมกันวิเคราะห์แนวทาง
ประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงรายวิชา หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและหลักสูตร สรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร 

5) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวน
ผลการด าเนินการหลักสูตร 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น         Non-Credit  
 Basic English 

 การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย    
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

 

The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily 
life particularly in the factual section, introducing oneself and others, the 
answer questions about personal information, as well as the use of English 
for communication in a familiar situation, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      3(1-2-6) 

English in Daily Life  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 

Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, funcation of words, word order, and sentence 
patterns in basic tense for communication in daily life,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3(1-2-6) 
English in General Situations 
การ พัฒนาทั กษะการ ฟั ง  การ พูด  การ อ่านและการ เขี ยนภาษา อังกฤษ เ พ่ื อ 
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน และ
โครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English.  Using appropriate vocabularies, idioms, and 
grammer in both familiar and unfamiliar situations, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ  3(1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และ         
มีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ             จาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย  
 

English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex structures 
and forms of formal language use, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(1-2-6) 

 Thai for Communication  
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก
เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้
น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Use Thai language to communication propertyaccording to the situation. Analye 
and summarize the main points of the story that being heard.  Use critical 
thinking in things that being seen, speaking with positive communication on 
various occasions, and in various language levels.  Using tones of voice to 
communicate.  Read aloud according to orthography.  Read for comprenension 
from various types of writing, writing various types of works according to the 
principles of writing, having menners for listeing, speaking, reading and writing, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ          3(1-2-6) 
    Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูด  
การเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

 

The development of language skills to effectively with occupationfocusing 
on speaking, writing on various occasions,commenting, business negotiations, 
business letter writing, business communication through writing,  writing of 
the press releases on business, business communications and business 
negotiation in real situations through social media,  focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์        3(1-2-6) 
    Thai for Critical thinking  

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับ
สารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
น าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความ การฟัง
อย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความ การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่าน  
เพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และ
สถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

 

The concept of thinking,a type of thinking,analyticalthinking and synthesis 
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the 
obtained data toword the processes of analytical thinking and presentation, 
listening for comprehension, listening for data analysis, listening for 
interpretation, the use of judgment for listening including comprehensive 
reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical 
reading,social communication and real situations, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม       3(1-2-6) 
    Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ 
ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 

 

The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and 
life in accordance with the principle of science, philosophy, and religion, 
ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the truth of the 
world and life, the development of their physical, verbal, and ethics, as a 
religious principles and ethical morality for good life, the development of 
intellectual and creative problem solving, the development of life skills in 
various fields forpeaceful living together with other people and society, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต       3(1-2-6) 
    Life skills and personal development in a dynamic world 
 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิตปัจจัยพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญา            ใน
การศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม      การ
จัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Basic knowledge about human behavior,learning skillsfor life, Fundamentals 
of human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, the 
philosophyfor oneself learning, personal and personality development, 
human relations and teamwork, management of conflicts and the health 
promotion, and problem solving skills in the society of change,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน  3(1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับคุณภาพ
ชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้
เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง 
รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The meaning  characteristics and scope of recreation . The importance of 
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities 
in daily life Practice recreation activities suitable for body development Mind, 
emotion, society To create self- worth Know yourself And live happily in 
society, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

  
3310810  จิตวิทยาการสื่อสาร      3(1-2-6) 

 Communication Psychology  
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร 
โครงสร้างขององคก์ารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้ง
การประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น
ในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ     
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสา     
เพ่ือพัฒนาชุมชน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

The concepts and process of communication, how to study communications 
in the organization, communication between group and organization, a good 
messenger and reciever, reflections of the communication, the organization 
structure related to the efficiency of communication, the impact of 
communications on job performance, the job satisfaction and organizational 
commitment including the application of psychological knowledge to 
enhance efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, the 
motivation to persuade and an analysis of personal body language, volunteer 
for community development,focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies  
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2221210  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3(1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Royal working guideline, self- sufficient concept, and sustainable development, 
principles of the royal projects, as well as analye the intelligent learning approach 
for pilot community development based on the king wisdom and including the 
application of the obtained knowledge from the sufficiency economy to solve 
actual problems in their own daily lives and communities focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies. 
 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ  3(1-2-6) 
Phetchaburi Study for Entrepreneur 
ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพล   
ของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการแก้ ปัญหา      
ทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และ
กระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์
ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ แบบบูรณาการจากกรณีศึกษา          
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และ
ฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด
เพชรบุรี เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Geography, history of Petchaburiprovince and local nearby, tribes and ethnicities, 
the influence of geography and history affecting  on cultural, society, art and 
culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study of the project under 
the Royal Initiative of His Majesty the Kingin Phetchaburi province,ploblem and 
the use of the approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving 
social problems, approach for local development, Petchaburi  craftsmanship, 
content, inspiration, and the process of creating a Petchaburi’ s skilled 
craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, wisdom and unique in 
condtruction of Petchaburi crafsmanship, the theory and the integrated practice 
from a variety of the relevant case studies such as the appreciation of the craft 
andpractice to create the craft as well as cultural and tradition succession of 
Phetchaburi province, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน       3(1-2-6) 
    Thai Society and the Current ASEAN Community 
 

สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  
ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นพลเมืองของรัฐ วิถี            
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทย       
ในปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน     
การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทาง          
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ        
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน 
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ 
ความคิด เจตคติ ค่านิยมท่ีเหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก 
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

The thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the 
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public 
administration system, ASEAN community, intercultural communication,the 
mobility of labor, technology and innovation, stability, human trafficking 
problems,drugs, environmental and international relations, learn about the 
practice in data searching,  concepts presentation, knowledge 
development, ideas, attitudes, and appropriated values, culture and 
tourism in the Asia-Pacific context, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies  

 
2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง  3(1-2-6) 
   Potency Citizen 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
ตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้น
ที่ เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้ อ่ืนอย่างมีเหตุผล            
มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for 
freedom and peaceful in Thai society and international community in 
accordance with the principles of tolerance, create and comply with social 
rules and basic laws related to democratic way of life with the King as Head 
of State, have strong citizenship and respect other people’ s right, have a 
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย         3(1-2-6) 
    Basic Knowledge of Laws  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและ
นิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฏี
และหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและ
คอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

 

General knowledge of law with relationship and need to be used in daily 
life according to the change of social phenomena in present situation, study 
of the principle of law and jurisprudence of the public law and private law, 
principle of basic rights and freedomsbased on the Constitution law, study 
the basic knowledge about civil and commercial law, criminal law, civil 
procedure law and criminal procedure law, the application and 
implementation of the law to be effectively in daily lives, concepts, theory 
and good governance, the performance of the organization based on good 
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the inspection 
of fraud and corruption, policies and measures to prevent and resolve the 
problem of corruption and misconduct including transparency and build 
faith in performance, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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3211110  การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     3(1-2-6) 
 Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
ในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือ   
การรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Meaning of media, type of media, principles of digital media production, practice 
creating creative digital media, publishing media online. The significance of media 
literacy in the context of information society, impact of the media, skills and 
elements analysis of media for literacy, the principle and access information from 
mass media to achieve maximum benefit, the principle of avoiding media cause 
harmful to themselves and the society in various forms, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(1-2-6) 
 Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และ        
ไม่สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและ
การคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่
อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่ วนบุคคล 
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุน      
ของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ  เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ       
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the product, 
consumer behavior, an important characteristic of goods market having perfect 
competitive and imperfect competitive, calculation method of national 
income,finance and banking, monetary and fiscal policy, international trade and 
finance in the balance of payments, the application of principles of economics in 
daily life, personal financial managemen,personal financial planning, personal 
financial statements, individual income, income management,housing 
finance,financial terms of the vehicles and equipment needed to manage personal 
debt,risk management and insurance of persons, savings and investment of 
individuals, financial planning in each age, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่          3(1-2-6) 
Modern Entrepreneur 
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ  
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การด าเนินการของธุรกิจ
ขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้น
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

 

The role of small business in the economy,method of establishment of a 
business organization, responsibility in the field of business administration, 
financial control and business, the implementation of various small 
businesses,starting business in the digital era, problem solving and decision 
making, the vision in the development of the business enterprise, the 
characteristics of entrepreneurship success, business plan preparation and 
experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม      3(1-2-6) 
 Leadership and Teamwork 

ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาทของ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้น า 
ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและ      
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพ เน้น
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the 
role of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, 
personality development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in 
the teamwork, group process and solving problems together, the 
development of the personality, and the public speaking training for careers, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3(1-2-6)  
 Basic E-Commerce 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 

Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and tools on 
the Web for e- commerce, the business model of electronic commerce, 
electronic payment systems, legal and ethical issues related to electronic 
commerce, Business trial using electronic commerce, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
  

4003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ    3(1-2-6) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 

 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st 
century effectively, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ       3(1–2–6) 
    Sports for Health Development 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลังกาย 
การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสม    
กับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและ    
การควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็น
ผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือ
ประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

 

The purpose and benefits of sport for health, model and methods for 
exercise,swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for 
ages, precautions and prevention of injuries from sports, sports health and 
go on diet,recreation, tactics, rules of compettion and courtesy of a player 
and a good sport spectators, the sports for recreation including single and 
team sportthat student can choose what interests, sports for development 
of the holistic health, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3(1-2-6) 
    World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์
และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์
คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้  เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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The roles of science and technology in the development of community, the 
nation of energy, global warming, the natural resources and environment, 
agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, able to understand in 
problem and use science and technology to solve the various fields of problem, 
development of science and technology, the use of chemicals in dialy life, the 
impact of chemicals on the  environment, sun’ s radiation and radioactive 
materials,home appliances and electrical equipment, the impact of scientific 
advances towards humans, social, environment and culture, use scientific analysis 
to understand and solve the problems in their lives,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3(1-2-6) 
    Environment and Green Technology 

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการ
ป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

The importance of the environment, the utilization of natural resources, planning the 
use of resources, technology in preventing and solving environmental problems, skills 
to create innovative environment for sustainable development, natural disasters, the 
classification of natural disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects 
and protection from natural disasters, green technology and environmental 
development for sustainable,focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 
4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน         3(1-2-6) 
    Chemistry in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด 
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ 
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทย     
การดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้
ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือ
การเกษตร การแพทย์ ความงามและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และ
การแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
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Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, 
cleaning agents, food additives, milk and milk’ s poducts, cosmatics, papers, 
the glue, resins, cement, drugs including the agricultural products, chemistry 
and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the relationship of Thai 
wisdom and the use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai 
wisdom, Thai wisdom and the application of medicinal plants for agriculture, 
medicine, the beauty and life including thethe use of chemicals in the right 
way, and detoxcification of hazard chemicals,focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ        3(1-2-6) 
    Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้
ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ  และคณิตศาสตร์
ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
 

Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, 
the interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking 
skills in mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in daily 
life and business problems, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ        3(1-2-6) 
    Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ           
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking, 
information analysis, logic and reasoning, decision processes, the process of 
scientific knowledge acquisition, linear programming and its application in 
solving problems in their daily life, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ       3(1-2-6) 
    Thai cooking and Internation cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภค
อาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็น      
ที่นิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote good 
health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, food 
safety, Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career or 
extra income,focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

 

4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ        3(1-2-6) 
    Dessert and Beverage for Business 

 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าประกอบ
ขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ 
ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ    
การเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือ
สามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้  เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ            
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, 
packing measures, marketing principles and business management, Practice 
in making Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage 
production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and beverage 
business management, be able to work and be self- reliant, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3(1-2-6) 
    Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ       
การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ     
ในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ าวัน จริยธรรม        
การอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์       
การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์  การอนุ รั กษ์ความส าคัญและคุณค่ าของพืชพรรณต่อชีวิต               
ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

 

Principles and biological theories related to conservation, critical thinking 
skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes 
in biodiversity, the application of biotechnology in various areas including 
agricultural, food and medical in dialy life, the ethics of conservation, the 
interference and community structures of organism, the relevance of human, 
the design and management of conservation areas, the political  economy 
of conservation, the importance and value of the florae to life, diversity of 
the florae, the local wisdom in the application of the florae, critical thinking 
and problem solving skills in conservation and development of the florae, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(1-2-6) 
    Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก 
การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะทางการเกษตร    
ไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถ
น าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ     
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Self- reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the management of 
coastal and marine resources, planting and animal husbandry for recreation 
and usefulness in dialy life, learning agricultural skills to survive, organic 
farming to safety, agriproduct processing with ability to apply as professional 
career for sustainable self- reliance, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3(1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 

พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่า
ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยี
พลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และ
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และ
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับ             
ความต้องการพลังงานของชุมชน เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy, 
introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation,study 
on technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of His 
Majesty the King, energy saving for a house and industrial buildings, energy-
saving devices, approach to energy saving and technology for energy saving, 
the integration of renewable energy technologies and energy needs of the 
community focusing on the foundation development of stability and 
sustainability of the energy,focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น       3(1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิด     
เชิงออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม     
การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิด
สร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Meaning, importance, composition, theory of creativity. The development of 
creative thinking towards innovation.  Design concepts, thinking process and 
writing an operation plan. Apply appropriate application of technology. 
Adding value and developing products creatively.  Learning principles of 
creative management, intellectual property, and commercialization as well 
as developing creative thinking to solve problems that occur within the local 
community, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

 

6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร        3(1-2-6) 
    Conscious mind and Traffic Discipline 

ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์ เบื้องต้น ทัศนคติและ
พฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย  การขับขีเ่พ่ือประหยัดพลังงาน  การปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย 
วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่   จิตส านึกใน    
ความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 

Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, 
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving 
practice, analyze driving behavior, examination and evaluation of driving 
behavior, Consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3(1-2-6) 
    Computer Skills in Dynamic World 

องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงาน   
การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือก
สารสนเทศ ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของ
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า 
ตารางการค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก   
พลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
Essential elements of information and communicationtechnology, the        
use of information and communication technologies, reporting, creating 
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively 
uses of information technology and modern communication as well as 
investigation of the law relating to the use of the computer and information 
technology,  ethics and the health of computer users,critical thinking skills to 
use technology and the creatively use of information technology including 
the practice in operating system program, data searching, word processor 
program,spreadsheet and the presenatations. Practicing the operating system 
program data query, word processing, sperdsheet and presentation, 
computer application to relate with the changes in dynamic world, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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7003120 ทักษะการคิด        3(1-2-6) 
Thinking Skills 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน          
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
เหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลก  
ปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, 
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language 
and symbolic, and pattern of explaining the phenomena that occur in 
everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain information in today’ s global and making decisions 
based on data, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ        3(1-2-6) 
  Life and Health 

ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล            
การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย
ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืน
ชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
 

The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs, 
food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food 
consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, consumption 
behavior, environment and factors affecting health, care promotion and 
health risks, holistic health care with traditional medicine, national health 
security, methods for adult and gerontological nursing, resuscitation, 
appoarches of care for disaster victims, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

 



 

 
 

96 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
  

1) กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานการค านวณ 
 

รหสัวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101001  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  3(2-2-5) 
   Calculus and Analytic Geometry 

เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ทฤษฎีบทพิธาโกรัส ลิมิตของ
ฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยและขณะใด ๆ อนุพันธ์      
และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง อนุพันธ์อันดับสูง           
ปฏิยานุพันธ์ และการน าไปประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์โดยการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา 
 

Analytic geometry about straight lines, circles, and conic sections, Pythagorean 
Theorem, limit of function, continuity of functions, derivative as an average and 
a given point rates of change, and the derivative of function, the Chain rule, 
derivative of the latent function, higher derivatives, antiderivatives, and applying 
to computer by practice programming at least 1 computer language. 
 

7101002  การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น 3(2-2-5) 
   Numerical Computation and Probability 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พีชคณิต  ล าดับ อนุกรม การนับ การเรียงล าดับ การจัดหมู่ 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การสร้างสมการและหาค าตอบของสมการ ระบบสมการ     
เชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การใช้เมตริกซ์ เวกเตอร์ และวิธีการใหม่ ๆ ในการค านวณระบบ
สมการ การค านวณเชิงตัวเลขของค่าเจาะจง การอินเทอร์โพเลชันและการประมาณค่า      
การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน และการน าไปประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์โดยการฝึก
ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา 

 

Mathematical models, algebra, sequences, series, counting, sorting, 
permutation, combination, probability of events.  Formulating equation and 
finding solutions to systems of linear and nonlinear equations.  Using vector, 
matrices, and new methods calculating system of equations.  Numerical 
calculation of specific values, interpolation and estimation, tolerance analysis 
and applying to computer by practice programming at least 1 computer 
language. 
 

7102001  คณิตศาสตร์ดิสครีต   3(2-2-5) 
Discrete Mathematics 
ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมปาสกาล 
หลักการช่องนกพิราบ แลตทิซ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟและขั้นตอนวิธีของกราฟ อาทิ    
การค้นหาแบบใช้สารสนเทศและไม่ใช้สารสนเทศ  การค้นหาเส้นทางสั้นที่สุด เป็นต้น และ
การน าไปประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์โดยการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
อย่างน้อย 1 ภาษา 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

Introduction to number theory, recurring relationship, binomial theorem, Pascal 
Triangle, pigeonhole principle, Lattice, Boolean Algebra, graph theory and their 
algorithms such as searching with information, non-information, shortest paths, 
etc. , and applying to computer by practice programming at least 1 computer 
language. 

 

7102002  สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์  3(2-2-5) 
   Statistics for Scientists 

ความส าคัญและประโยชน์ของข้อมูลและระเบียบการทางสถิติ เทคนิคการค านวณทางสถิติ 
ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลและประเภทข้อมูล การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทาง
สถิติกับยุคดิจิทัล การท าความสะอาดข้อมูล ความเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติและคอมพิวเตอร์ และการออกแบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ โดยใช้หลักการและทฤษฎี
ทางสถิติ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลทางสถิติ  และ
การจัดการสารสนเทศให้สอดคล้องกับศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันยุคสมัย 
Importance and usefulness of data and statistical methodology, statistical 
calculation techniques, variety of data sources and data types, Implementation 
tools for gathering statistical data in digital age, data cleaning, relevant of data 
analyst statistic and computer, and integrated information design by using 
statistical principles and theories.  The development of computer programs to 
support statistical databases, and enhancing information management that 
conformance to each science with efficiency and in trends. 

 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 
 2.1) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

รหัส   ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102101  สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)  
   Computer Architecture and Organization 

ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า มอดูลรับเข้า/ส่งออก การเชื่อมต่อ
องค์ประกอบดังกล่าว หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม เรจิสเตอร์ หน่วยค านวณ        
ทางคณิตศาสตร์และตรรกะ หน่วยค าสั่งและการเชื่อมต่อของหน่วยดังกล่าว สถาปัตยกรรม     
การออกแบบชุดค าสั่งและชนิดข้อมูล หัวข้อการจัดระบบ การท าไปป์ไลน์ การจัดระบบ
คอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด และภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับเครื่อง 
Computer system and the connection of their components such as Processing 
Unit, Memory, input/output module, Central Processing Unit (CPU) , Control 
Unit, Register, Arithmetic and Logic Unit ( ALU) , architecture, instruction set 
design and data type, system operation topics, type of computation such as  
pipeline, parallel computing, multi- processing, and Machine Language in 
Computer. 
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 2.2) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
 

รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101201  หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
Principles of Computer Science 
พ้ืนฐานการค านวณ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
การแทนจ านวน ระบบเลขฐาน การด าเนินการกับบิต ตรรกะการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธี 
การพัฒนาขั้นตอนวิธี ผังงาน รหัสเทียม ภาษาโปรแกรม การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
 

   Fundamentals of calculations.  Sets, relationships, functions, logic, data 
representation in computers, Base number system, bit operations, programming 
logic, algorithm, algorithm development, flowchart, pseudo code, programming 
language, data management in computers. 

 
7101202  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 

Data Structures and Algorithms 
ประเภทของข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูล  โครงสร้าง
แบบแถวล าดับ  รายการโยง  กองซ้อน  แถวคอย  ต้นไม้  กราฟ  ขั้นตอนวิธีในการด าเนินการ
กับโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ การค้นหาข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล  ขั้นตอนวิธีการค้นหา
ข้อมูลและการจัดเรียงข้อมูล  การจัดการไฟล์ข้อมูล  โอใหญ่ 
 

Types of data and data storage in computer.  Data processing.  Array, link list, 
stack, queue, tree, graph. Algorithm for processing data structure. Searching and 
sorting. Searching and sorting algorithm. File management. Big O Notation. 

 
7102201  ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 

Operating Systems 
บทบาทและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการกับวิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์ การจัดการ
ทรัพยากร ได้แก่ การจัดการหน่วยความจ า การจัดการกระบวนการ การจัดการแฟ้มข้อมูล 
การจัดการอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบกระจาย  ระบบปฏิบัติการการ
ประมวลผลแบบขนาน ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ และแนวโน้มการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ ๆ 
 

The role and evolution of operating systems and hardware.  Resource 
management, including memory management, process management, data file 
management, device management, distributed computer operating system, 
parallel processing operating system, network operating system, mobile 
operating system, an operating system on a network capable devices, and 
trends in the development of new operating systems. 
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รหัส   ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102202  ระบบส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย  3(2-2-5) 
Data Communication and Network Systems 
พ้ืนฐานและโพรโทคอล ในเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะเครือข่ายไอพี  เครือข่าย
แบบสลับกลุ่มข้อมูลและแบบสลับวงจร  สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิตอล โพรโทคอลในชั้น
โปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต  ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี  โพรโทคอล
จัดเส้นทางแบบเจาะจงและแบบแพร่เฉพาะกลุ่มโพรโทคอล  ในชั้นเชื่อมต่อและเครือข่ายที่ใช้
ในการเข้าถึงหลายทาง มาตรฐานเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย รวมถึงฐานโพรโทคอลระบบ
เครือข่ายไร้สาย และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 
 

Basics of computer communication network and protocols especially IP 
networks, network switching data group and circuit switching, digital network 
architecture, the application layer protocol, socket Programming, Set of TCP /IP 
protocol, protocols group for providing a specific route and diffusion type, 
inside connection layer and several ways accession. Wireless Network standard, 
including the wireless network protocol base and trends in computer 
communication network technology development. 

 
7103201  ระบบชาญฉลาด         3(2-2-5) 

 Intelligent Systems 
   หลักการและทฤษฎีทางปัญญาประดิษฐ์ พฤติกรรมการรับรู้ของสิ่งมีชีวิตกับคอมพิวเตอร์ 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรมของระบบชาญฉลาด เทคนิคการสร้างความชาญฉลาดให้แก่
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่อง การให้เหตุผลแบบใช้กรณีข้อมูลเป็นฐาน ขั้นตอนวิธี
พันธุกรรม ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ตัวแทนอัจฉริยะ และ เทคนิค
ใหม่ ๆ เทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทัล แนวทางการการผสมผสานเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม 
แนวโน้มการบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ  ให้เกิดเป็นระบบชาญฉลาด รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการใช้งานระบบชาญฉลาด 

    Principles and theory of artificial intelligent, living thing perception behavior 
and computer, expert system, architecture of Intelligent Systems, intelligence 
technique for computer such as machine learning, reasoning with case based 
data, genetic algorithm, fuzzy logic, support vector machine, intelligent agent, 
digital twins technique, perspective hybrid of technology and platform, and the 
trend of integrating various techniques into intelligent systems and their impact 
from usage. 
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  2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
 

รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101301  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
Computer Programming   
แนวคิดพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  ขั้นตอนการสร้าง  
การแปล  และการกระท าการโปรแกรม ตัวแปร ค่าคงท่ี ตัวด าเนินการ นิพจน์และข้อความสั่ง 
ค าสั่งรับเข้า/ส่งออก ค าสั่งควบคุม  การตัดสินใจ  และการท าซ้ า โปรแกรมย่อย ตัวแปร
แบบโลคอลและโกลบอล  การส่งผ่านพารามิเตอร์ 
 

Basic concepts of programming languages.  Structural programming.  Steps for 
Building, compiling and executing programs.  Variables, constants, operators, 
expressions and statements.  Input /  Output statements, control statements, 
decision and iteration statements. Functions, local and global variable. Passing 
parameters to functions. 
 

7101302  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
Advanced Computer Programming 
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ ากับแบบเรียกซ้ า  ตัวแปรแบบแถวล าดับ การประยุกต์ใช้ตัวแปร
แบบแถวล าดับ  การประมวลผลข้อความ/สตริง  ตัวชี้และการเข้าถึงต าแหน่งใน
หน่วยความจ า  ตัวแปรแบบระเบียน  รายการโยงและต้นไม้  การประยุกต์ใช้ตัวแปรแบบตัวชี้
และระเบียน  ประเภทของแฟ้มข้อมูล  และการประมวลผลแฟ้มข้อมูล 
 

Iterative and recursive programming.  Array and applications.  Text/ string 
processing.  Pointers and accessing memory addresses.  Record, linked list, and 
tree. Pointer and record applications. Type of data files and file processing. 

 
7102301  หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 

Principles and Object-Oriented Program  
หลักการและระเบียบวิธีการโปรแกรมเชิงวัตถุ การก าหนดคลาส ลักษณะประจ า วิธีการ
ก าหนดตัวแปรกรณีตัวอย่าง การส่งผ่านค่า การห่อหุ้ม การป้องกันด้วยตัวระบุ การเข้าถึง 
ภาวะพหุสัณฐาน วิธีโหลดเกิน ตัวต่อประสาน การรับทอด การก าหนดสาระส าคัญ การระบุ
และการอธิบายวัตถุ โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุท่ีนิยมในปัจจุบัน 
 

Principles and methodology of object- oriented programming, defining class 
characteristics, how to define variables for example cases, parsing values, 
encapsulation, protection with the Identifier, accessing polymorphism, 
overloading methods, connectors, inheritance, determination, identifying and 
describing objects by choosing the in trend object- oriented programming 
language. 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102302  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขัน้สูง         3(2-2-5) 
Advanced Object-Oriented Programming  
การน าหลักการและระเบียบวิธีเชิงวัตถุสู่การปฏิบัติ โดยศึกษาและพัฒนาระบบ เขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุให้ถึงพร้อมด้วยกลไก การซ่อน การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน การรับทอด 
การก าหนดสาระส าคัญและการอธิบายวัตถุ โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยม
ในปัจจุบัน  และการน าไปพัฒนาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และการท างานร่วมกันระหว่าง
แพลตฟอร์ม 
 

Bringing Object-Oriented principles and methods into practice by studying and 
developing the system. Writing object-oriented programming with mechanisms 
for hiding, wrapping, polymorphism, inheritance, determining material, and 
describing objects by choosing the right popular object-oriented programming 
language to the right platforms and implement platforms together. 

 
7103301  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 

 Software Engineering 
ความหมายของซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ดี กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ ตัวแบบการ
ออกแบบซอฟต์แวร์  มุมมองและรูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้และเครื่องมือ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม 
 

Software meaning, good software features, software development process 
according to software engineering principles, requirement analysis, software 
design, software design model, perspectives and types of software architecture, 
designing user interface and tools, software testing, and management of 
software development projects including the practice of software development 
as a team. 
 

 
 2.4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์
 

รหัส   ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102402  ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
   Database Systems 

องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล คุณลักษณะของฐานข้อมูล ประโยชน์ของฐานข้อมูล  
สถาปัตยกรรมเค้าร่างสามระดับและความเป็นอิสระของข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล กฎของ
แบบจ าลองข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การสร้างแบบจ าลองข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูล การท าให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน การค านวณพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและแนวโน้ม
การเติบโตของข้อมูล  การจัดท าพจนานุกรมข้อมูล การน าเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่าง
ระบบจัดการฐานข้อมูล    
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รหัส   ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

Components of the database system, database characteristics, advantages of 
Database, three- level schema architecture and data independence, data 
models, rules of data model, structured query language, data modeling, 
database design and normalization.  Data storage usage calculation for current 
and future events. Data dictionary documentation. Import and export data from 
one to another DBMS. 

 

7103401  ระบบจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
    Database Management Systems  
 

   องค์ประกอบ หน้าที่ และหลักการท างานของระบบการจัดการฐานข้อมูล  เช่น การควบคุม
ภาวะพร้อมกัน การกู้ข้อมูล  การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงของฐานข้อมูล  การ
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การก าหนดระดับชั้นความปลอดภัยของข้อมูล  การเฝ้าระวัง
และตรวจจับความผิดปกติของการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ การอพยพข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม
ใหม่ การฝึกทักษะการสร้างกลไกควบคุมดูแลฐานข้อมูลให้มีความเป็นอัตโนมัติ โดยเลือก
ศึกษาซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง    
 

   Components, functions, and working principles for database management 
systems such as concurrent control, data recovery, change management, 
database stability,  granting data accession and security level, monitoring and 
detection outlier input data to system, data migration that use when move 
database from one to others platform. Focus on practice to define maintenance 
algorithm to setup database system automatically by choosing one of the 
database management software. 

 
7104901  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์   3(0-6-3) 

Computer Science Project 
ศึกษาปัญหาทั่วไปหรือปัญหาเฉพาะเรื่องเพ่ือท าโครงงานทางคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์
ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ และพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานหรือแก้ปัญหานั้นให้มีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลให้ค าแนะน า 
 

Study general problems or specific problems for working on a computer project 
by analyzing the problem Design problem- solving procedures based on 
theoretical knowledge and develop computer programs for effective use or 
problem solving with an advisor supervising to give advice. 
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 2.5) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7103501  การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
Personal Development for Information Technology Entrepreneur  
คุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ  กฎหมายและข้อปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับภาษีทางธุรกิจ จริยธรรม/ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาส
และวิธีการคัดเลือกความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ กระบวนการในการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ 
แหล่งข้อมูลสู่การลงทุนและการระดมทุนการสร้างทีม การวางแผนพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพ       
การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม การจัดท าร่างขอบเขตของงานและการเสนอราคาเพ่ือสร้าง
โอกาสในการได้รับการว่าจ้างจากภาครัฐและเอกชนยุคดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งระบบ 
 

Main characteristics, ability, and skills for entrepreneur, tax law and rule for 
Business, ethics and governance for run a business, opportunity analysis and 
methodology for starting new business, business establish, and development, 
Sources of Investment and raising funds, team work, quality business planning, 
social entrepreneurship,  implementation terms of reference ( TOR)  and e-
Bidding for business opportunity from both government organization and 
establishment, and using Information Communication and Technology ( ICT) 
supporting Management overall BU System. 

 
3) กลุ่มวิชาเลือก 
 
 3.1) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102102  ตรรกศาสตร์ดิจิทัล   3(2-2-5)  
   Digital Logic 

ระบบเลขฐาน การเปลี่ยนฐานเลข ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภททีทีแอลและ
ซีมอส คณิตศาสตร์ของบูลีน และกฎของดิมอร์แกน การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การลด  
ตัวแปรในฟังก์ชัน วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์และคอมพารา
เตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล และสัญญาณนาฬิกา  ฟลิปฟลอป วงจรนับ และชิปเรจิสเตอร์    
แบบต่าง ๆ วงจรพ้ืนฐานการเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลและแอนะล็อก  การน าไปใช้งาน 
โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจ าแบบต่าง ๆ 
 

Base system, base change, logic gate, structure of integrated circuits, type of 
TLT and CMOS, Boolean mathematics, and De Morgan's Law.  Analysis of 
combinational circuits, reduction variables in the function, multiplex circuit,    
demultiplex (DEMUX) , Decoder, Encoder and Comparator, monostable circuit, 
and clock signals, Flip-Flop, counting circuits, and register chips, basic switching 
circuits from digital to analog signals, implementation all to be structure, and 
different types of memory usage. 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา               หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102103  กระบวนทัศน์ทางภาษาคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Language Paradigm 
วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ การจ าแนกประเภท
ภาษาคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทและการน าไป
ประยุกต์ ใช้  หลักการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละยุคสมัย  การบูรณาการ
ภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างซอฟต์แวร์ประยุกต์  
 

The evolution of computer language, structure of computer language, 
computer language classification, characteristics of each type of computer 
language and its application, principles of computer language design in each 
period, integration of computer languages for implement application software. 

 

7102104  สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ    3(2-2-5) 
Architecting for The Cloud  

   วิวัฒนาการของการประมวลผลแบบกลุ่มก้อนเมฆ สถาปัตยกรรมกลุ่มก้อนเมฆ รูปแบบ      
การให้บริการของกลุ่มก้อนเมฆ การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มก้อนเมฆ การบริหาร
จัดการกลุ่มก้อนเมฆ ความปลอดภัยในกลุ่มก้อนเมฆ การเลือกใช้รูปแบบการบริการแบบกลุ่ม 
ก้อนเมฆ การตรวจสอบภายในกลุ่มก้อนเมฆ และผลกระทบจากการใช้การบริการแบบกลุ่ม
ก้อนเมฆ 
 

   The evolution of cloud computing, cloud architecture, service model of cloud, 
accessing and storing data on the cloud, security of cloud management, 
choosing proper cloud service model, monitoring clouds working and the 
impact of using cloud services. 

 

7104101  การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว  3(2-2-5) 
Embedded System Programming  
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบแบบฝังตัว โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละแบบ        
การออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้งานและการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในระบบฝังตัวการเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุต ตัวตรวจรู้สัญญาณ 
 

Embedded system design and analysis, the structure of each microcontroller, 
system design controlled by microcontroller, implementation and software 
development in embedded systems, input and output connection, and signal 
detector. 
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 3.2) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
 

รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา               หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7102203  ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 
Syntax and Semantics of Programming Languages  

   ภาษากับไวยากรณ์และความหมาย  การตัดค าและความคลุมเครือ รูปแบบปกติบาร์คัส  
(บีเอ็นเอฟ)  ไวยากรณ์ของสถานะจ ากัดและตัวรู้จ า การสแกนค า การสร้างตารางสัญลักษณ์  
ภาษาไร้บริบท พุชดาวน์ออโตมาตา เทคนิคการตัดค าแบบไร้บริบท ค าสั่งเรียกซ้ า การแปล
ความแบบมีล าดับส าคัญและการแปลความจากซ้ายไปขวาแบบง่าย (เอสแอลอาร์)  และ    
การแปลไวยากรณ์แบบโดยตรง 
 

   Language and grammar and their meaning, word wrapping and ambiguity, 
Backus Normal Form ( BNF) , syntax for finite states and perception, word 
scanning recognition, symbol table creation, contextless language, pushdown 
automata.  Techniques for contextless word, wrapping, recursive commands, 
priority translation and simple left-to-right translation (SLR), and direct grammar 
translation. 

 
7103202  กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ         3(2-2-5) 

Graphics and Visual Computing 
พ้ืนฐานขั้นตอนวิธีส าหรับรูปทรงทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ปฏิสัมพันธ์ การสร้างรูปทรงด้วย
โอเพนจีแอลแบบทันเวลา การมองเชิงไปป์ไลน์ การสร้างรูปเรขาคณิต 3 มิติ การย้ายต าแหน่ง 
การตั้งโมเดลกล้อง การให้แสง การส่องแสงและการสร้างพิกเซล 
 

Basic algorithms for 2D and 3D shapes, interaction, shape creation by using on-
time OpenGL, pipeline view, creating 3D geometry, moving positions, setting up 
camera model, lighting, shining, and pixel creation. 

 
7103203  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ        3(2-2-5) 

Object-Oriented Analysis and Design 
หลักการวิเคราะห์กับวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ หลักการใช้ยูเอ็มแอล 
แผนภาพแสดงโครงสร้าง แผนภาพแสดงพฤติกรรม การทดสอบระบบ การท าเอกสารของ
ระบบ และให้มีการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วย 
 

Principles of analysis and system Development Life Cycle ( SDLC) , Object-
Oriented methodology, UML principle, structure diagram, related diagram for 
display behavior of object, system testing, system documentation, and practice 
analysis and system design skill by software.  
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7103204  หลักการของความม่ันคงคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
Principles of Computer Security 
หลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนวโน้มของความมั่นคง มโนภาพทั่วไป
เกี่ยวกับความมั่นคง ความมั่นคงชนิดต่าง ๆ  ความมั่นคงในองค์กรและบทบาทของคนด้าน
ความมั่นคง  การโจมตีและซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย  กลไกการป้องกันทางด้านความมั่นคง  
การด าเนินการด้านความมั่นคง  นโยบายทางด้านการจัดการความมั่นคง ตัวแบบการจัดการ
ความมั่นคง  การจัดการความเสี่ยง และความมั่นคงกับการพัฒนาซอฟต์แวร์  รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติทางด้านความม่ันคงคอมพิวเตอร์ 
 

Principles of general computer security, stability trends, general concepts about 
security, different types of security, stability in the organization and the role of 
security people, attacks and malicious software, security detection 
mechanisms, security operations, security management policy, security 
management model, risk management, and stability with software 
development, including computer security practices. 

 

7103205  หลักวิทยาการข้อมูล         3(2-2-5) 
Principles of Data Science 
ทฤษฎีและหลักการของวิทยาการข้อมูล การจัดการข้อมูล การเตรียมชุดข้อมูลจาก
แพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน การสร้างโมเดลการท านาย การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับการ
ตัดสินใจ การสร้างภาพเพ่ือสื่อข่าวสาร กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรม
การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้
วิทยาการข้อมูล 
 

Theory and principles of data science, data management, data preparation from 
various platforms, modeling prediction, analytical thinking for decision making, 
creating views for news media.  Big data analysis process, processing 
architecture, storing and analyzing, and applying for data science. 

 
 3.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
 

รหัส   ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101303  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
Human-Computer Interaction  

   หลักการและความหมายของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการรับรู้
และรู้จ าของมนุษย์ รูปแบบปฏิสัมพันธ์ กระบวนพัฒนาระบบต้นแบบโดยเน้นผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สร้างส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ การสร้างส่วนน าเข้าข้อมูลการทวนสอบข้อมูลและน าเข้าข้อมูล 
การแจ้งเตือน และการช่วยเหลือผู้ใช้งาน 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

   Principles and definitions of human- computer interaction, Human perception 
and recognition behavior Interaction style, Prototype system development 
process with user- centered by using computer language to create human-
computer interaction sections on computer devices, such as creating data 
importing, verification and importing of alerts, and helping users. 

  
7102303  โครงสร้างข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

Advanced Data Structures and Algorithms Analysis 
ต้นไม้  ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค  ต้นไม้ได้ดุล  ต้นไม้หลายทาง ต้นไม้แบบบี ทรัย การค้นคืน
สารสนเทศ  แฟ้มผกผัน การค้นคืนโดยดรรชนี และการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
 

Tree, Binary search tree, Balance tree, Multi-way tree, B-tree, Trie, Information 
retrieval, Inverted file, Searching by index, and Algorithm analysis. 
 
 

7102304  การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์         3(2-2-5) 
Event-Driven Language Programming 
หลักการและระเบียบวิธีการโปรแกรมภาษาภาพ การสร้างวัตถบุนจอภาพ  การออกแบบและ
ก าหนดเหตุการณ์ให้กับวัตถุ การโปรแกรมวัตถุให้ท างานตามเหตุการณ์ และการออกแบบ
โปรแกรม โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมภาษาภาพภาษาใดภาษาหนึ่ง  
 

Principles and methodology of visual language programming, creating an object 
on the screen, designing and assigning events to objects, programming objects 
to work according to events, and program design by choosing one of the visual 
languages. 

 

 

7103302  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ         3(2-2-5) 
Web Programming 
หลักการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่าย  สถาปัตยกรรมเอ็น
เทียร์  เครื่องมือและซอฟท์แวร์ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บประยุกต์ ความรู้เบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  ตัวแปรและค่าคงที่  ตัวด าเนินการและนิพจน์ ค าสั่งตรวจสอบ
เงื่อนไข และค าสั่งท าซ้ า การสร้างฟังก์ชัน การสร้างฟอร์มรับข้อมูล เซสชันและคุกกี้         
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การใช้ภาษาสคริปต์ ฝึกปฏิบัติโดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมบน
เว็บที่นิยมในปัจจุบันและประยุกต์ใช้กระบวนการท าเว็บไซต์ให้ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์  
 

Principles of application development on the client and server.  Architecture 
Tools and software for web application development.  Introduction to web 
programming, variables and constants, operators and expressions, command for 
validation and iteration, defining functions, creating from for input data, session 
and cookies, database connection, using scripting language, practice by 
choosing a popular web- based programming language, and apply the 
implement website process to make website be adaptively for all devices. 
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7103303  การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่             3(2-2-5) 
   Mobile Device Programming 
   ศึกษาภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและ

ข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบ
ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ 
การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย  

   Study the language used for application development, hardware architecture 
features and limitations of mobile devices, principles of mobile programming, 
system interface for applications, memory usage and data storage, user 
interface, communication with external systems, connection with the network 
system. 

 

7103304  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
Network Programming and Internet Protocol 
การจัดชั้นโพรโทคอลประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมระบบ
โมบาย เอเจนท์ การจัดเส้นทางแบบพลวัตด้วยข้อก าหนดที่ใช้ในการหาเส้นทางบนระบบ
โครงข่าย รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพ่ือเข้าถึงโพรโทคอลผ่านทางซ็อกเก็ต โดยให้ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือสื่อสารกันบนเครือข่ายที่ทันสมัย 
 

Different types of present types of protocol, mobile programming technology, 
agent, dynamic routing with the requirements used to find the route on the 
network system, including programming to access the protocol via sockets by 
practicing to write programs on the network operating system to communicate 
with each other on modern networks. 

 

7104301  การประมวลผลภาพดิจิทัล   3(2-2-5) 
Digital Image Processing 

   หลักการ แนวคิด และวิธีการส าหรับการประมวลผลภาพดิจิ ทัล การสร้างภาพ การหา
ขอบภาพ การแยกแยะภาพ การหาเส้นขอบของวัตถุในภาพ การมองภาพในสองมิติ การแทน
รูปร่างของวัตถุในภาพ วิธีการรับเข้าและส่งออกภาพ คุณสมบัติของระบบการมองเห็นของ
มนุษย์ คุณสมบัติของลักษณะพ้ืนผิว ระบบสี การท างานกับจุดสี การกรองภาพ และการหา
ความสัมพันธ์ในภาพ การแปลงรูปและการแยกแถบสี การปรับปรุงคุณสมบัติของภาพ      
การปรับสี การขยายภาพ การลดขนาดภาพ การแยกคุณสมบัติในภาพและการประยุกต์ใช้
งานด้านการประมวลผลภาพ 

   Principles, concepts and methods for digital image processing, image creation, 
image edge finding, image distinction, finding border of objects in images, 
viewing in two dimensions, representing the shape of an object in an image, 
how to import and export images, features of the human vision system, surface 
characteristics, color system, working with color points, image filtering and 
image relation Image transformation and color separation Image enhancement, 
color adjustment, image enlargement, image size reduction, image property 
separation and image processing applications. 
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7104302  การออกแบบและพัฒนาเกม   3(2-2-5) 
Game Design and Development 
หลักการและทฤษฎีในการสร้างการวิ เคราะห์และออกแบบเกม ประเภทของเกม 
องค์ประกอบของเกม กระบวนการในการพัฒนาเกมประเภทต่าง ๆ การน าเกมไปประยุกต์ใช้
ในงานด้านต่าง ๆ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเกมบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ  
 

Principles and theories in creating, analyzing and designing games, types of 
games, game components.  The process of developing various types of games, 
applying games in various fields, and tools for game development base on 
platforms. 

 

7104902  สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
Seminar in Computer Science 
เป็นรายวิชาส าหรับให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าปัญหาหรือเรื่องที่สนใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยฝึกทักษะการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาจากการทดสอบและ
ตรวจสอบผลกระทบจากเทคโนโลยีทั้งเชิงบวกและลบ และน าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 
This course is for student study and research problems or issues of interest in 
modern information and communication technology arising from the 
advancement of computer science individually or in groups by practice 
collecting content skill from testing and detection impact from technology, and 
present the research report. 

 
7104903  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

Special Topic in Computer Science 
 

เป็นรายวิชาส าหรับเรียนปกติในชั้นเรียนตามที่นักศึกษาสนใจและคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาเห็นชอบ โดยเนื้อหาวิชาจะต้องมีขอบข่ายของวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตรนี้ 
 

This course is for normal classes in which students are interested and the 
program committee approves. The subject matter must have the scope of new 
science in computer science, and does not overlap with courses already 
included in this course. 
 

 3.4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
 

รหัส   ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
7102401  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

Systems Analysis and Design 
ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ ระบบ องค์ประกอบของระบบ ประเภทของระบบงาน
คอมพิวเตอร์  ขั้นตอนการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ การสร้าง
แบบจ าลองของระบบการออกแบบระบบ และการท าเอกสารของระบบ   
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Meaning of data, information and system.  Components of system, types of 
computer systems task, steps for system development, system development 
tools, system model development and design, and system documentation. 

 
 

7103402  เทคโนโลยีสื่อประสม   3(2-2-5) 
Multimedia Technology 
หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์งานสื่อต่างๆ ทั้งรูปภาพ ตัวอักษร 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ เครื่องมือในการจัดการ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีส าหรับ  สื่อประสม และวิธีการน าส่งสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
Basic principles of theory and application of various media, including pictures, 
characters, animation, sound, video, management tools Computer components 
and technology for multimedia and methods of delivering media both online 
and offline. 

 
7103403 การค้นคืนสารสนเทศ  3(2-2-5) 

Information Retrieval 
   ความเป็นมาของการค้นคืนสารสนเทศ  ตัวแบบของระบบการสืบค้น การวัดผลการสืบค้น 

ค่าการจ าได้ ค่าความแม่นย า ภาษาการสอบถาม การขยายผลการสอบถามและการป้อน
ความเกี่ยวพันย้อนกลับ ตัวแทนข้อความ การประมวลผลข้อความ การสร้างดัชนีและ      
การค้นหา และการน าไปประยุกตใ์ช้ในด้านต่าง ๆ 

   History of information retrieval, searching models, performance evaluation, 
recall, precision, Query Language, query expansion and relevance feedback. 
Text representation, text operations, Indexing and searching, application of 
information retrieval. 

 

7103404 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        3(2-2-5) 
E-Commerce Website Development 
ลักษณะส าคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
การจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงินออนไลน์ ระบบการรักษาความปลอดภัยในการท า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีบล็อกเชน คริปโทเคอร์เรนซี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
Important characteristics of Electronic Commerce, E- commercial business 
models such as E-procurement, E-bidding, E- service, online payment system, 
security system for doing E-commerce, Blockchain technology, Cryptocurrency 
regulation, Laws relating to E- commerce, practice in designing and developing 
programs for e-commerce. 
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7103405 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
Data Mining Techniques 
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ประเภทความรู้ การค้นพบองค์ความรู้จากฐานข้อมูล คลังข้อมูล 
และข้อมูลขนาดใหญ่ การเตรียมข้อมูล หลักการและเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพ่ือ         
การจ าแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ การจัดกลุ่มข้อมูล การประมาณค่า
การพยากรณ์ และการประยุกตใ์ช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
Data, information, knowledge, knowledge type, discovery of knowledge from 
database, data warehouses and Big Data, data preparation, principles and 
techniques of data mining for data classification, association rule analysis, 
clustering data, estimation, forecasting, and applying for body of knowledge 
formation. 
 

7103406 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
Web Design and Creation 
 

หลักการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ โพรโทคอลเว็บ โครงสร้างและ
องค์ประกอบของเว็บไซต์  ระบบการน าทาง  สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ กระบวนการท า
เว็บไซต์ให้ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล5 การใช้ภาษา
สคริปต์ ออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์ การจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสารด้วยสไตล์ชีต     
การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเว็บโฮสติ้ง ฝึกปฏิบัติการติดตั้งเว็บไซต์เป็นเครื่องแม่ข่าย 
ฝึกออกแบบและสร้างโฮมเพจและเว็บเพจโดยซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
Principles of website design and development, World Wide Web Technologies, 
web protocols, website structure and composition, navigation systems, various 
types of digital media.  The process for implement website available for all 
devices.  Development of Website by using HTML5 language and scripting 
language. Website design and decoration, formatting the document display with 
style sheets, web server installation, using a web hosting, practice in installing 
a website as a server, designing and creating homepage and web pages by using 
current software trends. 

 
7103901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 

   Introduction to Research in Computing 
หลักและระเบียบวิธีวิจัย ความส าคัญ ลักษณะของงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย การก าหนด
ตัวแปร การตั้งสมมุติฐาน การทดสอบสมมุติฐาน การส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการ
ทบทวนวรรณกรรม การวางแผน การวิจัย การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
การเขียนโครงร่างงานวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
การแปลผล  และการอภิปรายผลการวิจัย  การจัดท ารายงานการวิจัยเพ่ือการน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

Principles and methodology of research.  Importance of research in computers 
and information technology. Problem analysis to determine research topics and 
problems.  Defining variables, hypothesis design and testing, surveying related 
research and literature review, research planning, population determination, 
and sampling method, writing a research proposal, research tool construction, 
data collection, data analysis, interpretation and discussion of research findings, 
preparation of research reports for presentation in academic conferences. 
 

7104401 การวิจัยด าเนินงาน 3(2-2-5) 
Operation Research 

     ความเป็นมา  และแนวทางการน าการวิจัยด าเนินงานไปใช้ในการตัดสินใจ การประยุกต์
โปรแกรมเชิงเส้นที่ส าคัญ  เช่น วิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีเกมส์  
การวางแผนโครงการด้วยเพิร์ท/ซีพีเอ็ม  ตัวแบบสินค้าคงคลัง และตัวแบบแถวคอย  

 

     Background and guidelines for conducting research in decision making. 
Applications of important linear programming such as graph methods and 
simplex methods, etc.  Transport models, game theory, project planning with 
Perth/CPM, inventory model, and the queuing model. 

 
7104402 การพัฒนาแอนิเมชัน 3(2-2-5) 

Animation Development 
ทฤษฎีในการสร้างแอนิเมชัน เทคนิคในการสร้างแอนิเมชันแต่ละรูปแบบ ขั้นตอนการผลิต
แอนิเมชัน การท างานในส่วนขั้นตอนก่อนการผลิตแอนิเมชัน การท างานในส่วนขั้นตอน    
การผลิตแอนิเมชัน การท างานในส่วนขั้นตอนหลังการผลิตแอนิ เมชัน การเขียนสตอรีบอร์ด 
การสร้างเทคนิคพิเศษ ซอฟต์แวร์ในการสร้างแอนิเมชัน บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง
การตลาดและการท าธุรกิจที่เก่ียวกับแอนิเมชัน 
 

Theory of creating animation, techniques for creating each type of animation, 
and animation production process base on platforms.  Working as pre-process, 
in- process and post- process of animation production.  Storyboard writing, 
creating special effects, software for creating animations including marketing 
and doing business with animation or related base on platforms. 
 

 3.5) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
 
รหัสวิชา   ชือ่และค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7101501 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
       English for Computing Technology 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี       
อนุประโยค ประโยค การใช้ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม และ
ประโยคความซ้อนเพ่ืออธิบายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการท างานของทัศนูปกรณ์และ   
การเปรียบเทียบข้อมูล การอ่านและการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

Basic English in Computer Technology.  English structure, phrases, clauses and 
sentences. Conjunction usage for simple sentences, compound sentences and 
complex sentences to explain computer technology. Description of visual aids 
and data comparison. Reading and listening English conversation in information 
technology including related vocabulary. 
 

7101502 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
       Technical English for Computing 

 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด  การฟัง การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม การติดตั้ง 
และการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
 

English skills practicing in speaking, listening, reading and writing about computer 
analysis and problem solving. Errors from programming. Computer installation and 
maintenance. 

 

7102502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
       Information System for Management 

สารสนเทศ ตัวแบบการจัดการสารสนเทศ การออกแบบสารสนเทศ ความเป็นมาของระบบ
สารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ รูปแบบระบบ
สารสนเทศภายในองค์กรและข้ามองค์กร ความเกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กลยุทธ์การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ และการน าระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดเป็นองค์กรดิจิทัล 
Information, information management model, information design, background of 
Information system, information system components, information system type, 
Information system model within organization and across organizations. Relevance 
of information systems and information technology.  Information technology 
infrastructure, communication via computer networks, and the internet, strategies 
of Information Systems Management, information system development, internal 
auditing information system, security of information systems, maintenance of 
information systems, and the application of information systems to become a 
digital organization. 

 
7103502  กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
   Law and Ethics for Computer Professional 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัว 
หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมาย หรือ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ในฐานะนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และผู้บริหาร  รวมทั้งการฝึก
ทักษะการสืบค้น ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมที่เกิดข้ึนในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

 The meaning and importance of information technology ethics for experts and 
users.  Computer and internet crime, privacy, copyright principles, intellectual 
property, protection of rights and laws, or the Act relating to the use of information 
technology Ethics and responsibility to the professional computer technicians as 
computer technicians and executives, including practice inquiry, study and analysis 
skills of the moral problems that occur in the information technology world. 

 

7104501 การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้   3(2-2-5) 
Knowledge Management and Learning Organization 

   ความรู้ แรงงาน ทุนมนุษย์ การจัดการความรู้ การจัดรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่ง
การเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์การจัดการความรู้ การออกแบบและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้และองค์การ   
การเรียนรู้  

   Knowledge, labor, human capital, knowledge management, establish learning 
organization, learning society, organizational culture and knowledge 
management strategies, design and application of information and 
communication technology to support knowledge management and learning 
organizations. 

 

7104502 การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่  3(2-2-5) 
Modern Data Analytics 

   การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่องจักร การรวบรวมข้อมูล 
การส ารวจข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล 
การสรุปข้อมูล การประมาณค่าแนวโน้มและความเบี่ยงเบนของข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ            
การวิเคราะห์เชิงถดถอย การพยากรณ์ และอนุกรมเวลา การหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุด การสร้าง
แบบจ าลองข้อมูล เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ด การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสารสนเทศยุคใหม่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ 

   Data analysis using statistical principles and machine learning, data gathering, 
data survey, segmentation data grouping, finding rules for data relationships, 
data summarization, estimation of trend and deviation of data, statistical 
inference, regression analysis, forecasting, and time series.  Finding the most 
suitable value data modeling tools for data analysis and dashboard, application 
of data analysis and generation of modern information base on platforms. 

 
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1(60) 
   Preparation for Field Experience    
   ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้ององค์การภาครัฐ หน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจ  ความรู้

พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์ในการ
ท างานกับผู้ร่วมงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงานในหน่วยงาน   
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

 Relevant regulations, government organizations, business unit or establishment, 
basic knowledge in operations, ethics in work, communication, human relations 
at work with colleagues, personality development for working in agencies. 

 

7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(600) 
   Field Experience    
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การภาครัฐ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะงาน

ที่สอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพ และประสบการณ์ในอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีจ านวนชั่วโมง
การฝึกประสบการณ์ที่สอดคล้องกับระยะเวลาการพัฒนาระบบเชิงบูรณาการกับศาสตร์    
ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ เพ่ือให้แหล่งฝึกสามารถมอบหมายให้
ท าโครงงานเชิงบูรณาการให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ และสามารถน าไปใช้พัฒนาต่อยอดไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิชาชีพในอนาคต 

 

   Professional experience in computers in government organizations or 
establishments that has job description conform to enhance computer science 
latency and professional experience.  Focus on balancing timing and system 
development process by integration knowledge body from course work and 
sciences form field experience learning that showing student latency via 
assigned integration project empirically passing through further their creative 
innovation in the future. 

 

7104803  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1(60) 
   Preparation for Cooperative Training    

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ  การสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์ในการ
ท างานกับผู้ร่วมงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เทคนิค
การเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน   
 

Principles, concepts and processes of cooperative education related 
regulations. Basic knowledge in operations, professional ethics, communication, 
human relations, working with colleagues, personality development for 
workplace, practices techniques for report writing and project presentation. 

 

7104804 สหกิจศึกษา  6(600) 
   Cooperative Training    

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันและสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การจัดท ารายงาน
และน าเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าหรือ
พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

Cooperative education in an establishment in the 1st semester, with 
cooperation between institutions and establishments as if they were 
employees of the establishment.  Report preparation and performance 
presentation Evaluation of results between advisors Head or mentor in the 
workplace that is responsible for the performance of students. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 

 

ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2564 เหตุผล 
ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร  

 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
  

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
itคอมพิวเตอร์ 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in 
Computer Science 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in 
Computer Science 
 

ชื่อปริญญา                        ชื่อปริญญา                         
 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
  

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

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

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science) ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science) ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2564 เหตุผล 
โครงสร้างของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร  

1) ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม  
ตลอดหลักสูตรเดิม จากเดิม    
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  
เป็นไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต  
 

2) ปรับการจัดรหัสวิชา 
ตามภาคผนวก ค เนื่องจาก 
มีการเพ่ิมและปรับเปลี่ยนหมวด
รายวิชา 

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า       136 หน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า       121 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                              6 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
6 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        100 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        85 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกนพ้ืนฐานการค านวณ                                    12 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกนพ้ืนฐานการค านวณ                                    12 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาบังคับ                                 54 หน่วยกิต  2.2 วิชาบังคับ                                 45 หน่วยกิต 
 - ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมฯ        3   หน่วยกิต - ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมฯ        3       หน่วยกิต 
 - โครงสร้างพื้นฐานระบบ 15   หน่วยกิต - โครงสร้างพื้นฐานระบบ 15    หน่วยกิต 
 - เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15   หน่วยกิต - เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15    หน่วยกิต 
 - เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 12   หน่วยกิต - เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 9    หน่วยกิต 
 - องค์การและระบบสารสนเทศ   9   หน่วยกิต - องค์การและระบบสารสนเทศ    3   หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเลือก 27 หน่วยกิต  2.3 วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            7 หน่วยกิต  2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา            7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                              6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 

 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานการค านวณ  

7101001 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 7101002 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และเพ่ิมคาบปฏิบัติการ 

7101002 การค านวณเชิงตัวเลข 
และความน่าจะเป็น 

3(3-0-6) 7101002 การค านวณเชิงตัวเลข 
และความน่าจะเป็น 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และเพ่ิมคาบปฏิบัติการ 

7102001 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(2-2-5) 7102001 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 
7102002 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 7102002 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา  

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  

7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 
7103201  ระบบชาญฉลาด                                 3(2-2-5)       7103201 ระบบชาญฉลาด 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 
7103202  กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ             3(2-2-5)       7103202 กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ 3(2-2-5) ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มโครงสรา้ง

พื้นฐานของระบบ 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   

7101303 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) 7101202 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) ย้ายไปกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ของระบบ 

7122302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถขุั้นสูง 3(2-2-5) 7122302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  

7102401 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 7101303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มเทคโนโลยี
และวิธีการทางซอฟต์แวร ์

7102402 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 7102402 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 
7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 

 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  

7102501 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 7102401 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก 
กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 

7103502 
 

กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพ 
นักคอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 7103502 
 
กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพ 
นักคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก  
กลุ่มประเด็นด้านองค์การ 
และระบบสารสนเทศ  
และเพ่ิมจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบัติการ 

7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-3-6) 7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) ปรับจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ปรับชื่อหมวดวิชา 
7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(540) 7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(600)    ปรับค าอธิบายรายวิชาและ 

เพ่ิมจ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 
 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  

7102103 ภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5) 7102103 กระบวนทัศน์ทางภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้ทันสมัย 

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  
   7103205 หลักวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้ทันสมัย 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  
   7104302 การออกแบบและพัฒนาเกม 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้ทันสมัย 
7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เพ่ิมจ านวนช่ัวโมงการฝึก

ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  

7103404 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 7103404 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้ทันสมัย 

   7103406 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้ทันสมัย 
 7104402 การพัฒนาแอนิเมชัน 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้ทันสมัย 

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  
   7104502 การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้ทันสมัย 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานการค านวณ)  
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2564 เหตุผล 
7101001   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์                      3(3-0-6) 
               Calculus and Analytic Geometry 
เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน 
ฟังก์ชันต่อเน่ือง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย 
การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัล 

7101001   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์                     3(2-2-5) 
               Calculus and Analytic Geometry 
เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ทฤษฎีบทพิธาโกรัส 
ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยและ  
ขณะใด ๆ อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
แฝง อนุพันธ์อันดับสูง ปฏิยานุพันธ์ และการน าไปประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์ 
โดยการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา และเพิ่ม
จ านวนช่ัวโมงการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

7101002 การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น 
Numerical Computation and 
Probability 

 3(3-0-6) 7101002 การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น 
Numerical Computation and  
Probability 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา และเพิ่ม
จ านวนช่ัวโมงการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การค านวณโดยใช้เมตริกซ์และวิธี      
ของเกาส์ การอินเทอร์โพเลชันและการประมาณค่า การหาอนุพันธ์ และ        
การอินทิเกรตของฟังก์ชัน การหาค าตอบของสมการ ดิฟเฟอเรนเชียล           
การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การค านวณเชิงตัวเลขของค่าเจาะจง 
เวกเตอร์เจาะจงของเมตริกซ์ และความน่าจะเป็น 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พีชคณิต ล าดับ อนุกรม การนับ การเรียงล าดับ   
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การสร้างสมการและหาค าตอบ      
ของสมการ ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การใช้เมตริกซ์ เวกเตอร์       
และวิธีการค านวณระบบสมการใหม่ ๆ   การค านวณเชิงตัวเลขของค่าเจาะจง      
การอินเทอร์โพเลชันและการประมาณค่า การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน 
และการน าไปประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์โดยการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา 

7102001    คณิตศาสตร์ดิสครีต                                   3(2-2-5) 
               Discrete Mathematics 
ตรรกะประพจน์ ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น ทฤษฎีเซต การนับและความสัมพันธ์
เวียนบังเกิด การเรียงสับเปล่ียน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคัล  
ฟังก์ชัน  หลักการ ช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์ กราฟและต้นไม้ วิถีและวงจร 
ต้นไม้ทวิภาค ต้นไม้ทอดข้าม ข่ายงาน และพีชคณิตบูลีน รวมท้ังการฝึกเขียน 
รหัสเทียมค านวณส าหรับคอมพิวเตอร์ 

7102001   คณิตศาสตร์ดิสครีต                                    3(2-2-5) 
               Discrete Mathematics 
ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยม
ปาสกาล หลักการช่องนกพิราบ แลตทิซ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟและขั้นตอน
วิธีของกราฟ อาทิ การค้นหาแบบใช้สารสนเทศและไม่ใช้สารสนเทศ  การค้นหา
เส้นทางสั้นท่ีสุด เป็นต้น และการน าไปประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์โดยการฝึก
ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา  
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7102002 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 

Statistics for Scientists 
  3(2-2-5) 7102002  สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์   

 Statistics for Scientists 
  3(2-2-5) ปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมยัและ

มุ่งเน้นการฝึกทักษะเฉพาะทาง 
เชิงบูรณาการ ความส าคัญและประโยชน์ของข้อมูลและระเบียบการทางสถิติ การสร้าง

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ความเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
คอมพิวเตอร์ และการออกแบบสารสนเทศ  โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางสถิติ 
และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลทางสถิติ
และจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

ความส าคัญและประโยชน์ของข้อมูลและระเบียบการทางสถิติ เทคนิค          
การค านวณทางสถิติ ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลและประเภทข้อมูล      
การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางสถิติกับยุคดิจิทัล การท าความสะอาดข้อมูล 
ความเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและคอมพิวเตอร์ และ       
การออกแบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางสถิติ       
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลทางสถิติ และ
การจัดการสารสนเทศให้สอดคล้องกับศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ทันยุคสมัย 
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7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Principles of Computer Science 
  3(2-2-5) 7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Principles of Computer Science 
3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์  การแทนจ านวน
และระบบเลขฐาน การด าเนินการกับบิต ตรรกะการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธีและการ
พัฒนาขั้นตอนวิธีแบบโครงสร้าง ผังงานและรหัสเทียม ภาษาโปรแกรมแบบต่าง  ๆ    
การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

พื้นฐานการค านวณ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การแทนข้อมูล              
ในคอมพิวเตอร์ การแทนจ านวน ระบบเลขฐาน การด าเนินการกับบิต ตรรกะการเขียน
โปรแกรม ขั้นตอนวิธี  การพัฒนาขั้นตอนวิธี ผังงาน  รหัสเทียม ภาษาโปรแกรม         
การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

7102103 ภาษาแอสเซมบล ี
Assembly Language 

  3(2-2-5) 7102103 กระบวนทัศน์ทางภาษาคอมพิวเตอร์ 
Computer Language Paradigm 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา เนื้อหาวิชาให้ทันสมัย
และมุ่งเน้นการฝึกทักษะเฉพาะทาง
โดยเฉพาะภาษาคอมพิวเตอรต์าม 
ยุคสมยัเชิงบูรณาการ  

สถาปัตยกรรมของไมโปรเซสเซอร์  หน่วยประมวลผล  เรจิสเตอร์ หน่วยความจ า ระบบ
บัส  ระบบต่อประสาน ไบออส การขัดจังหวะ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เครื่องมือในการ
พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี   และชุดค าสั่งการถ่ายโอนข้อมูล  ค าสั่งค านวณ  
วิธีการอ้างอิงต าแหน่ง ค าสั่งตรรกะและการควบคุม  ค าสั่งด าเนินการกับบิต  ค าสั่ง
ประมวลผลข้อมูลสายอักขระ  ค าสั่งโปรแกรมย่อยและการขัดจังหวะ ค าสั่งประมวลผล
ข้อมูลรหัสแอสกีและบีซีดี ค าสั่งประมวลผลตาราง ค าสั่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ค าสั่ งติดต่อกับแฟ้มข้อมูล การใช้บริการของไบออส   และการใช้บริการของ
ระบบปฏิบัติการ 

วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ การจ าแนก
ประเภทภาษาคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทและ    
การน าไปประยุกต์ใช้ หลักการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละยุคสมัย การบูรณาการ
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

7102302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง  
Advanced Object-Oriented Programming 

  3(2-2-5) 7102302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง  
Advanced Object-Oriented Programming 

  3(2-2-5) ปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมยัและ
มุ่งเน้นการฝึกทักษะเฉพาะทาง 
เชิงบูรณาการ การน าหลักการและระเบียบวิธีเชิงวัตถุสู่การปฏิบัติ โดยศึกษาและพัฒนาระบบ เขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุให้ถึงพร้อมด้วยกลไก การซ่อน การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน          
การรับทอด การก าหนดสาระส าคัญและการอธิบายวัตถุ โดยเลือกภาษาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมในปัจจุบัน 

การน าหลักการและระเบียบวิธีเชิงวัตถุสู่การปฏิบัติ โดยศึกษาและพัฒนาระบบ เขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุให้ถึงพร้อมด้วยกลไก การซ่อน การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน          
การรับทอด การก าหนดสาระส าคัญและการอธิบายวัตถุ โดยเลือกภาษาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมในปัจจุบัน  และการน าไปพัฒนาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และ
ท างานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์ม 
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7103201 ระบบชาญฉลาด 

Intelligent Systems 
  3(2-2-5) 7103201 ระบบชาญฉลาด 

Intelligent Systems 
  3(2-2-5) ปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมยัและ

มุ่งเน้นการฝึกทักษะเฉพาะทาง 
เชิงบูรณาการ หลักการและทฤษฎีทางปัญญาประดิษฐ์ การแสดงความรู้ กลยุทธ์การค้นหาข้อมูล 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรมของระบบชาญฉลาด เทคนิคการสร้างความชาญฉลาด
ให้แก่คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่อง การให้เหตุผลแบบใช้กรณีข้อมูลเป็นฐาน 
ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ตัวแทนอัจฉรยิะ 
และเทคนิคใหม่ ๆ แนวโน้มการบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ  ให้เกิดเป็นระบบชาญฉลาด 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบชาญฉลาด 

หลักการและทฤษฎีทางปัญญาประดิษฐ์ พฤติกรรมการรับรู้ของสิ่งมีชีวิตกับคอมพิวเตอร์ 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรมของระบบชาญฉลาด เทคนิคการสร้างความชาญฉลาด
ให้แก่คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่อง การให้เหตุผลแบบใช้กรณีข้อมูลเป็นฐาน 
ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ตัวแทนอัจฉรยิะ 
และเทคนิคใหม่ ๆ เทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทัล  แนวทางการการผสมผสานเทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์ม แนวโน้มการบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ  ให้เกิดเป็นระบบชาญฉลาด รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบชาญฉลาด  

7102402 ระบบฐานข้อมูล 
Database Systems 

3(2-2-5) 7102402 ระบบฐานข้อมูล 
Database Systems 

3(2-2-5) ปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมยั และ
เสรมิความรู้และทักษะเฉพาะ
ทางด้านบริหารจัดการข้อมูล องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล คุณลักษณะของฐานข้อมูล ประโยชน์ของฐานข้อมูล  

สถาปัตยกรรมเค้าร่างสามระดับและความเป็นอิสระของข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล       
กฎของแบบจ าลองข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การสร้างแบบจ าลองข้อมูล    
การออกแบบฐานข้อมูล การท าให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน  

องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล คุณลักษณะของฐานข้อมูล ประโยชน์ของฐานข้อมูล  
สถาปัตยกรรมเค้าร่างสามระดับและความเป็นอิสระของข้อมูล แบบจ าลองข้อมู ล      
กฎของแบบจ าลองข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การสร้างแบบจ าลองข้อมูล    
การออกแบบฐานข้อมูล การท าให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน  การค านวณพื้นที่         
จัดเก็บข้อมูลและแนวโน้มการเติบโตของข้อมูล การจัดท าพจนานุกรมข้อมูล การน าเข้า
และส่งออกข้อมูลระหว่างระบบจัดการฐานข้อมูล 

7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 

3(2-2-5) 7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 

3(2-2-5) ปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมยั และ
เสรมิความรู้และทักษะเฉพาะ
ทางด้านบริหารจัดการข้อมูลขั้นสงู องค์ประกอบ หน้าที่  และหลักการท างานของระบบการจัดการฐานข้อมูล เช่น          

การควบคุมภาวะพร้อมกัน การกู้ข้อมูล  การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง  ความมั่นคง
ของฐานข้อมูล  โดยเลือกศึกษาซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง    

องค์ประกอบ หน้าที่  และหลักการท างานของระบบการจัดการฐานข้อมูล เช่น          
การควบคุมภาวะพร้อมกัน การกู้ข้อมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง  ความมั่นคง
ของฐานข้อมูล  การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การก าหนดระดับชั้นความปลอดภยั
ของข้อมูล  การเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ       
การจัดการศูนย์ข้อมูล และการอพยพข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มใหม่ การฝึกทักษะ       
การสร้างกลไกควบคุมดูแลฐานข้อมูลให้มีความเป็นอัตโนมัติ โดยเลือกศึกษาซอฟต์แวร์
ระบบจัดการฐานข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง    
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2564 เหตุผล 
7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
Personal Development for Information 
Technology Entrepreneur 

3(2-2-5) 7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Personal Development for Information 
Technology Entrepreneur 

3(2-2-5) ปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมยั และ
เสรมิความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อ
การเป็นผูป้ระกอบการตามยุคสมยั 

คุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ  กฎหมายและ    
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษีทางธุรกิจ จริยธรรม/ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ       
การวิเคราะห์โอกาสและวิธีการคัดเลือกความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ กระบวนการ   
ในการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ แหล่งข้อมูลสู่การลงทุนและการระดมทุนการสร้างทีม 
การวางแผนพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งระบบ    

คุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ  กฎหมายและ   
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษีทางธุรกิจ จริยธรรม/ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ      
การวิเคราะห์โอกาสและวิธีการคัดเลือกความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ กระบวนการ   
ในการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ แหล่งข้อมูลสู่การลงทุนและการระดมทุนการสร้างทีม 
การวางแผนพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานและการเสนอราคาเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการว่าจ้าง  จากภาครัฐ
และเอกชนยุคดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุน        
การบริหารจัดการทั้งระบบ 

7103502 กฎหมายและจรยิธรรมส าหรบัอาชีพนักคอมพิวเตอร์  
Law and Ethics for Computer Professional 

3(3-0-6) 7103502 กฎหมายและจรยิธรรมส าหรบัอาชีพนักคอมพิวเตอร์  
Law and Ethics for Computer Professional 

3(2-2-5) เพิ่มจ านวนช่ัวโมงปฏิบตัิการและ
ปรับเนื้อหาวิชาให้มีการฝึกทักษะ
เฉพาะทางเพิ่มขึ้น ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ความเป็นส่วนตัว หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ทรัพย์สินทางปัญญา  การคุ้มครองสิทธิ์และ
กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ในฐานะ  นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และผู้บริหาร รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ความเป็นส่วนตัว หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ทรัพย์สินทางปัญญา  การคุ้มครองสิทธิ์และ
กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักคอมพวิเตอร์ในฐานะ  นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ผู้บริหาร รวมทั้งการฝึกทักษะการสืบค้น ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมที่เกิดขึ้น
ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Seminar in Computer Science 

3(3-0-6) 7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Seminar in Computer Science 

3(2-2-5) เพิ่มจ านวนช่ัวโมงปฏิบตัิการและ
ปรับเนื้อหาวิชาให้มีการฝึกทักษะ
เฉพาะทางเพิ่มขึ้น เป็นรายวิชาส าหรับให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าปัญหาหรือเร่ืองที่สนใจทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยรวบรวมเรียบเรียง และน าเสนอรายงานการศึกษา
ค้นคว้า 

เป็นรายวิชาส าหรับให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าปัญหาหรือเร่ืองที่สนใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยฝึกทักษะการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาจากการทดสอบ
และตรวจสอบผลกระทบจากเทคโนโลยีทั้งเชิงบวกและลบ และน าเสนอรายงาน
การศึกษาค้นคว้า 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2564 เหตุผล 
7103302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web Programming 
  3(2-2-5) 7103302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web Programming 
3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา และเนื้อหาวิชา 

ให้ทันสมัย 
เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ โพรโทคอลและภาษามาตรฐาน  โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของเว็บไซต์  ระบบการน าทาง  สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ สภาวะแวดล้อมของโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครื่อง ลูกข่ายและเครื่องแม่ข่าย  
สถาปัตยกรรมเอ็นเทียร์ กระบวนการพัฒนาที่เน้นผู้ใช้ เครื่องมือส าหรับการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยีการบริการบนเว็บ โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรม  
บนเว็บที่นิยมในปัจจุบัน 

หลักการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครื่ องลูกข่ ายและเครื่ องแม่ข่ าย  
สถาปัตยกรรมเอ็นเทียร์  เครื่องมือและซอฟท์แวร์ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
ประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ตัวแปรและค่าคงที่  ตัวด าเนินการ
และนิพจน์ ค าสั่งตรวจสอบเง่ือนไข และค าสั่งท าซ้ า การสร้างฟังก์ชัน การสร้างฟอร์ม
รับข้อมูล เซสชันและคุกกี้  การเชื่อมต่อฐานข้อมูล  การใช้ภาษาสคริปต์  ฝึกปฏิบัติโดย
เลือกภาษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บที่นิยมในปัจจุบัน และประยุกต์ใช้กระบวนการท า
เว็บไซต์ให้ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ 

7103404 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
Electronic Commerce 

3(2-2-5) 7103404 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
E-Commerce Website Development 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา และเนื้อหาวิชา 
ให้ทันสมัย 

ลักษณะส าคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต ตัวแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  เช่น การจัดซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการช าระเงินออนไลน์ 
ระบบการรักษาความปลอดภัยในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ลักษณะส าคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การจัดซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์            
การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงินออนไลน์ ระบบการรักษา   
ความปลอดภัยในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีบล็อกเชน คริปโทเคอร์เรนซี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 7103406 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Website Design and Creation 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย 
(กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์)  

หลักการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ โพรโทคอลเว็บ โครงสร้าง
และองค์ประกอบของเว็บไซต์  ระบบการน าทาง  สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ กระบวนการ
ท าเว็บไซต์ให้ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล5     
การใช้ภาษาสคริปต์ ออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์ การจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร
ด้วยสไตล์ชีต การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเว็บโฮสติ้ง  ฝึกปฏิบัติการติดตั้งเว็บไซต์
เป็นเครื่องแม่ข่าย ฝึกออกแบบและสร้างโฮมเพจและเว็บเพจโดยซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้     
ในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก) 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2564 เหตุผล 
 7104302 การออกแบบและพัฒนาเกม 

Game Design and Development 
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย 

(กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการ 
ทางซอฟต์แวร์)  หลักการและทฤษฎีในการสร้างการวิเคราะห์และออกแบบเกม ประเภทของเกม 

องค์ประกอบของเกม กระบวนการในการพัฒนาเกมประเภทต่างๆ การน าเกมไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเกมบนแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ 

 7104402 
 

การพัฒนาแอนิเมชัน 
Animation Development 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย 
(กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์)   

ทฤษฎีในการสร้างแอนิเมชัน เทคนิคในการสร้างแอนิเมชันแต่ละรูปแบบ ขั้นตอน     
การผลิตแอนิเมชัน การท างานในส่วนขั้นตอนก่อนการผลิตแอนิเมชัน การท างานในส่วน
ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชัน การท างานในส่วนขั้นตอนหลังการผลิตแอนิเมชัน การเขียน
สตอรีบอร์ด การสร้างเทคนิคพิเศษ ซอฟต์แวร์   ในการสร้างแอนิเมชันบนแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ รวมถึงการตลาดและการท าธุรกิจที่เกี่ยวกับแอนิเมชัน 

 7103205 หลักวิทยาการข้อมูล 
Principles of Data Science 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย  
(กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ) 

ทฤษฎีและหลักการของวิทยาการข้อมูล การจัดการข้อมูล การเตรียมชุดข้อมูลจาก
แพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน การสร้างโมเดลการท านาย การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับ     
การตัดสินใจ การสร้างภาพเพื่อสื่อข่าวสาร กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
สถาปัตยกรรมการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล 

 7104502 การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม ่
Modern Data Analytics 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย  
(กลุ่มประเด็นด้านองค์การ 
และระบบสารสนเทศ) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่องจักร การรวบรวม

ข้อมูล การส ารวจข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล    
การสรุปข้อมูล การประมาณค่าแนวโน้มและความเบี่ยงเบนข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ 
การวิเคราะห์เชิงถดถอย การพยากรณ์ และอนุกรมเวลา การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด   
การสร้างแบบจ าลอง เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ด 
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสารสนเทศยุคใหม่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2564 เหตุผล 
7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Field Experience   
6(540) 7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Field Experience   
6(600) เพิ่มจ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ตาม

ลักษณะทักษะพื้นฐานในศตวรรษ      
ท่ี 21 และปรับค าอธิบายรายวิชา     
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ี  
คาดหวัง โดยเพิ่มระยะเวลาการฝึกฯ   
ท่ีเพียงพอต่อระยะเวลาท่ีแหล่งฝึกฯ
สามารถมอบหมายงานเชิงบูรณาการ  
ให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ ท่ีช่วย
เสริมสร้างโอกาสให้นักศึกษาเข้าสู่
ตลาดแรงงาน และ/หรือน าไปพัฒนา 
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางวิชาชีพได้ 
   

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การภาครัฐ หน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และ
ประสบการณ์ในอาชีพ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ในองค์การภาครัฐ หรือสถาน
ประกอบการท่ีมีลักษณะงานท่ีเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ และประสบการณ์
ในอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีจ านวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
ระยะเวลาการพัฒนาระบบเชิงบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้ตลอด
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ เพื่อให้แหล่งฝึกสามารถมอบหมายให้ท าโครงงาน
เชิงบูรณาการให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ และสามารถน าไปใช้พัฒนาต่อยอดไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิชาชีพ ในอนาคตได้  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ค 

 

หลักการจัดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ค 
 

หลักการจัดรหัสวิชา 
 

 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                       ล าดับวิชา 
 
 
 

           1        1  
           2        2  
        ปีการศึกษา           3           3 
        ที่จัดให้เรียน              4           4 
        1,  2,  3,  4              5           5 
           6         6  
           7         7  
           8         8  
           9         9  
 
     ประเภทของวิชา 
     0  แกนพ้ืนฐานการค านวณ  
     1  ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
     2  โครงสร้างพื้นฐานระบบ  
     3  เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
     4  เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
     5  องค์การและระบบสารสนเทศ 
     8  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 
     9  โครงงาน  หัวข้อพิเศษ  การสัมมนา  และการวิจัย 

 

7 1 0   0 0 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นายพีรศุษย์  บุญมาธรรม 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

วุฒิการศึกษา 
 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
สถาบนัราชภัฏมหาสารคาม  
(2546) 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2549) 
 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(2560) 

1. ต ารา/หนังสือ 
     - 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
2.1 ชาญชรัส  แสงทองอร่าม, สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม, พีรศุษย์  บุญมาธรรม. (2562). การพัฒนาระบบ

สารสนเทศตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี
นวัตกรรมคร้ังที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), 5 มีนาคม 2562,        
(หน้า 2652-2657). 

2.2 ชัชวาลย์ ภูเดช, ณัญธวฒัน ์ อริยะวุฒิพันธ์, พีรศุษย์  บุญมาธรรม. (2562). การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อัลกอริทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4.การประชุมวชิาการระดบัชาติ  
การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมคร้ังที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019),         
5 มีนาคม 2562, (หน้า 2551-2556). 

2.3 ดวงใจ พรหมโลก, สุกัญชลกิา บุญมาธรรม, พีรศุษย์  บุญมาธรรม. (2562). การพัฒนาเว็บไซต์   
พรรณไม้และพันธุ์สัตว์ป่าในจังหวัดเพชรบุรีตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี.การประชุมวชิาการระดับชาติ
การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมคร้ังที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019),         
5 มีนาคม 2562, (หน้า 2637-2643). 

2.4 อิศรา พูลสวัสดิ์ และพีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
เรื่องหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยนีวัตกรรมคร้ังที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(NCTIM2019), 5 มีนาคม 2562, (หน้า 2586-2590). 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  2.5 พีรศุษย์  บุญมาธรรม และคณะ (2561). แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,            
15 กุมภาพันธ์ 2562, (หน้า 342-352). 

2.6 ธัญญาภรณ์  จันทะนา และพีรศุษย์  บุญมาธรรม. (2561). ระบบค านวณพลังงานเพื่อสุขภาพ.    
การประชุมวชิาการระดบัชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมคร้ังที่ 4 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม (NCTIM2018), 5-6 มีนาคม 2561, (หน้า 900-905). 

2.7 ศรัณยู  รอดพันธ์ และพีรศุษย์  บุญมาธรรม. (2561). ระบบร้านขายอุปกรณ์ประปาออนไลน์ 
(MattatarnPanich2000). การประชุมวชิาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยนีวัตกรรม    
คร้ังที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), 5-6 มีนาคม 2561, (หน้า 906-911). 

2.8 อิงครัตน์  กาญจนรังสรรค์, พีรศุษย์  บุญมาธรรม และวีระชัย คอนจอหอ (2561). การศึกษา           
ความต้องการระบบสารสนเทศการแนะน าวัดพระพุทธไสยาสน์ด้วยเทคโนโลยี AR.             
การประชุมวชิาการระดบัชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมคร้ังที่ 4 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม (NCTIM2018), 5-6 มีนาคม 2561, (หน้า 432-436). 

2.9 ณิชธิดาภรณ์ เทศทอง, พีรศุษย์  บุญมาธรรม และปราโมทย์ ตงฉิน (2560). ระบบช่วยตัดสินใจจอง
ห้องประชุมออนไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรีด้วยเทคนิคดีสชิสชั่นทรี. 
การประชุมวชิาการระดบัชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมคร้ังที่ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม (NCTIM2017), 2-3 มีนาคม 2560, (หน้า 115-122). 

2.10 อมรรัตน์ กลับชุ่ม, พีรศุษย์  บุญมาธรรม และสุกัญชลิกา บุญมาธรรม (2560). การประเมิน
ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเกมการเรียนรู้ภาษาอาเซียนบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์.    
การประชุมวชิาการระดบัชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมคร้ังที่ 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม (NCTIM2017), 2-3 มีนาคม 2560, (หน้า 726-733). 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  2.11 ฐานิดา สุริยะวงศ์, พีรศุษย์ บุญมาธรรม และคณะ. (2560). ระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
วินิจฉัยโรคทั่วไปด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจผ่านสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชัน. วารสารวิชาการ 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(2), 84-93. 

2.12 Boonmatham, P., Pongpinigpinyo, S., and Soonklang, T. (2017). Thai Classical Music 
Matching using t-Distribution on Instantaneous Robust Algorithm for Pitch 
Tracking Framework. Journal of Information Processing Systems, 13(5), Oct. 2017, 

(p. 1213-1228). 
 

3. ประสบการณ์การท างาน 
   3.1 การท างาน 

2561 - ปัจจุบัน  - รองผู้อ านวยการ ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
2550 - ปัจจุบัน   - พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์   

                          คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2548 - 2550      - ข้าราชการในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4   

                          สังกัดกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณชิย์  จังหวัดนนทบุรี     
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

   

  3.2 ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบ 
   1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ดีสครีต 

 2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบรหิาร 
 4) กลุ่มวิชาการพัฒนาและประยกุต์ใช้สื่อมัลตมิีเดยี 
 5) กลุ่มวิชาตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 6) กลุ่มวิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

  7) กลุ่มวิชาการออกแบบและพฒันาโปรแกรมและเทคโนโลยีบนเว็บ 
 8) กลุ่มวิชาการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
 9) กลุ่มวิชาการพัฒนาและดูแลระบบสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย 
10) กลุ่มวิชากฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์ 
11) กลุ่มวิชาการประมวลผลภาพดิจิทัลและสังเคราะห์เสียง 
12) กลุ่มวิชาการพัฒนา ioT 
13) กลุ่มวิชาการพัฒนาโครงงานและการวจิัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์
14) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นางอัสนีวัลย์ อินทร์ข า 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
 

วุฒิการศึกษา  
 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี  
(2534)  
 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(2544) 

1. ต ารา/หนังสือ 
    - 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
2.1 อติวิชญ์ พวงสวัสดิ์, อัสนีวัลย ์อินทร์ข า, ศิริพร อ่วมศิริ และชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ (2562). แอปพลิเคชัน

ต้นแบบการประยุกต์ใช้ QR Code คัดกรองสิทธิ์ผู้เข้าใช้อาคาร. การประชุมวิชาการระดับชาติ      
การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลยั ราชภัฏมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม 
ประเทศไทย (NCTIM2019), 5 มีนาคม 2562, (หน้า 2292-2298). 

2.2 อนุธิชัย พูนพุฒ, อัสนีวัลย์ อินทร์ข า, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ และปิยวัฒน์ เนียมมาลัย (2561). ซอฟต์แวร์
ระบบแผนผังจ าลองหอพักนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ   
การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม 
ประเทศไทย (NCTIM2018), 5-6 มีนาคม 2561, (หน้า 1316-1320). 

 2.3 วิวัฒน์ อนันต์ชัยลิขิต, อัสนวีัลย์ อินทร์ข า, พรทิพย์ บัวสาม และดนยั เจษฎาฐติิกุล (2561). เว็บแอปพลิเคชัน
ระบบจัดการทุนการศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจดัการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 
(NCTIM2018), 5-6 มีนาคม 2561, (หน้า 1353-1357). 

 

3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การท างาน 

2539 - ปัจจุบัน - อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2554 - 2559   - ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
2552 - 2553   - รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2548 - 2551   - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2544 - 2547   - เทคนิคเชียนประจ าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต scaat.th.edu  

คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสงู สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  
 

 3.2 ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบ 
 1) กลุ่มวิชาการใช้งานโปรแกรมประยุกตเ์พื่อการจัดการระบบ 
 2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบรหิาร 
 3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 4) กลุ่มวิชาการพัฒนาเกมคอมพวิเตอร ์
 5) กลุ่มวิชาโครงสร้างข้อมลูและขั้นตอนวิธี 
 6) กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

  7) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
 8) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมลู 
 9) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
10) กลุ่มวิชาระบบปฏิบตัิการและการดูแลความมั่นคงระบบเครือข่าย 
11) กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศ 
12) กลุ่มวิชาการพัฒนา ioT 
13) กลุ่มวิชาการพัฒนาโครงงานและการวจิัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์
14) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นางสาวชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
 

วุฒิการศึกษา  
 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
(2535) 
 

วท.ม. (สถิติประยุกต์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(2543) 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(2556) 

1. ต ารา/หนังสือ 
    - 
 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
2.1 อติวิชญ์ พวงสวสัดิ์, อัสนีวลัย์ อินทร์ข า, ศิริพร อ่วมศิริ และชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2562).           

แอปพลิเคชันต้นแบบการประยุกต์ใช้ QR Code คัดกรองสิทธิ์ผู้เข้าใช้อาคาร. การประชุม 
วิชาการระดบัชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย (NCTIM2019), 5 มีนาคม 2562,                
(หน้า 2292-2298). 

 

2.2 ชนิตร์นาถ วิเชียรประดษิฐ์. (2561). ฐานข้อมูลผู้ประกอบการนาเกลือ. องค์ความรู้จากงานวิจัย “ระบบ
การผลิตและนวัตกรรมเกลือทะเลไทย” สถาบันวิจยัและส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบุรี. มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand research Expo 2017),                
7-10 เมษายน พ.ศ.2562, (หน้า 6). 

 

2.3 อนุธิชัย พูนพุฒ, อัสนีวลัย์ อินทร์ข า, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ และปิยวฒัน์ เนียมมาลัย (2561). 
ซอฟต์แวรร์ะบบแผนผังจ าลองหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุม
วิชาการระดบัชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย (NCTIM2018), 5-6 มีนาคม 2561,          
(หน้า 1316-1320). 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

   

3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การท างาน 

   2550 - ปัจจุบัน - พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย์    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

   2561 - ปัจจุบัน - คณะท างานศนูย์ศึกษาเกลือทะเลไทย มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
   2556 - 2558 - ผู้ช่วยคณบดีด้านการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
    - กรรมการสภาวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
   2544 - 2549    - อาจารย์อัตราจ้างสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
    - เลขานุการ สถาบันวจิัยและพฒันาชายแดนภาคใต้ มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
   2544 - 2544 - ผู้จัดการ น้ าดื่มตราช้าง จงัหวัดยะลา 
   2539 - 2544   - นักวิเคราะห์ระบบอาวโุส บริษทั เอเชีย มัลติมีเดีย กรุงเทพมหานคร 
   2536 - 2539   - นักวิเคราะห์ระบบ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

    3.2 ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบ 
 1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางคอมพิวเตอร์ 
 2) กลุ่มวิชาสถิติและความน่าจะเป็นและการประยุกต์ใช้ 
 3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 4) กลุ่มวิชาด้านปัญญาประดิษฐ์และระบบชาญฉลาด 
 5) กลุ่มวิชาด้านเหมืองข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
 6) กลุ่มวิชาวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ 
 7) กลุ่มวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมลู 

  8) กลุ่มวิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 9) กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10) กลุ่มวิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11) กลุ่มวิชาไวรัสคอมพิวเตอร ์
12) กลุ่มวิชาการพัฒนาโครงงานและการวจิัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์
13) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
14) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 นางสาวพรทิพย์ บัวสาม 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

วุฒิการศึกษา 
 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2529) 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(2535) 
 

1. ต ารา/หนังสือ 
        -  
 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
2.1 ปิยพนธ์ กองก่ า, พรทิพย์ บัวสาม และจารุต บุศราทิจ. (2562). ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนยืนยนัตัวตน       

ด้วยลายนิ้วมือผ่านทางระบบ (IoT Development of Checking Class Attendance Using 
Fingerprint Scanning Module With IoT Device). การประชุมวิชาการระดับชาติ            
การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (NCTIM 2019),       
5 มีนาคม 2562, (หน้า 2707-2713). 

2.2 วิวัฒน์ อนันต์ชัยลิขิต, อัสนีวัลย์ อินทร์ข า, พรทิพย์ บัวสาม และดนยั เจษฎาฐติิกุล (2561). เว็บแอปพลิ    
เคชันระบบจัดการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ      
การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม 
ประเทศไทย (NCTIM2018), 5-6 มีนาคม 2561, (หน้า 1353-1357). 

 

3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การท างาน  

2560 - ปัจจุบัน  - รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2552 - 2553    - ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
2541 - 2552    - รองคณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยชีั้นสงู  สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

     2541 - 2544    - ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชัน้สูง     
                     สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  
 

   3.2. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบ 
 1) กลุ่มวิชาการใช้งานโปรแกรมประยุกตเ์พื่อการจัดการระบบ 
 2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบรหิาร 
 3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 4) กลุ่มวิชาหลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 5) กลุ่มวิชากระบวนทัศน์และไวยกรณ์ทางภาษาคอมพิวเตอร์ 
 6) กลุ่มวิชาการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและขั้นสูง 
 7) กลุ่มวิชาโครงสร้างข้อมลูและขั้นตอนวิธีเบื้องต้นและขั้นสูง 
 8) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  7) กลุ่มวิชากาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมลู 
 8) กลุ่มวิชาการจัดการและค้นคืนสารสนเทศ 
 9) กลุ่มวิชาระบบปฏิบตัิการ 
10) กลุ่มวิชาการพัฒนาโครงงานและการวจิัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์
11) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5 นายปณิธิ แก้วสวัสดิ์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   
 
วุฒิการศึกษา 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2549) 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 
(2552) 

1. ต ารา/หนังสือ 
 ปณิธิ  แก้วสวัสดิ์. (2560). สร้างและการจัดการแบบจ าลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Maya 2017, 
 กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด-ยูเคชั่น, 432 หน้า. 

2. ผลงานวจิัย/บทความวิชาการ 
 2.1 Keowsawat, P. (2018). An Exploratory Study Use of Digital Sculpting and STEAM 
 education in 3D character design for Phetchaburi Mascot. (iSTEM-Ed 2018) 
 The 3rd International STEM Education Conference. KX KMUTT, Bangkok. July 
 11th-13th, 2018, (p. T5-2 to T5-6). 
 2.2 Keowsawat, P. & Keowsawat, P. (2017). Development of infographics Creating Skills 
 Using STEAM Education for Students in Phetchaburi Rajabhat University.
 (iSTEM-Ed 2017) The 2nd International STEM Education Conference. The 
 Empress Hotel, Chiang Mai. July 12th-14th, 2017, (p. 104-107). 
 2.3 Keowsawat, P. & Krongsinchai J. (2016). Development of 3D Modeling Skills Using 
 Digital Sculpting Methods for Students in Faculty of information 
 Technology. (TIJSAT) Thammasat International Journal of Science and 
 Technology, Vol. 21, No. 5, (Supplement Issue) 2016, (p. 47-51). 
 2.4 Keowsawat, P. & & Krongsinchai J. (2016). Programming Logic Skills for Crafts Via 
 an Electronic Book. (iSTEM-Ed 2016) The 2016 International STEM Education 
 Conference. The Imperial Pattaya Hotel, Chonburi. July 6th-8th, 2016,
 (p. 85-88).
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  2.5 Keowsawat, P. & & Krongsinchai J. (2016). Development of 3D Modeling Skills Using 
Digital Sculpting Methods for Students in Faculty of information 
technology. (iSTEM-Ed 2016) The 2016 International STEM Education 
Conference. The Imperial Pattaya Hotel, Chonburi. July 6th-8th, 2016, (p. 3). 

 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 3.1 การท างาน 

 2553 - ปัจจุบัน  - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 2561 - 2563     - ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

3.2 ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบ 
 1) กลุ่มวิชาการใช้งานโปรแกรมประยุกตเ์พื่อการจัดการระบบ 
 2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3) กลุ่มวิชาการพัฒนาและประยกุต์ใช้สื่อมัลตมิีเดยี 
 4) กลุ่มวิชาการพัฒนาเกมคอมพวิเตอร ์
 5) กลุ่มวิชาการพัฒนาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์
 6) กลุ่มวิชาตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 7) กลุ่มวิชาด้านเหมืองข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
 8) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศสมัยใหม ่
 9) กลุ่มวิชาการออกแบบปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
10) กลุ่มวิชาการพัฒนาโครงงานและการวจิัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์
11) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก จ 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ช 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ว่าด้วย การจดัการศึกษาระดับปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151 



 152 



 153 



 154 



 155 



 156 



 157 



 158 



 159 



 160 



 161 



 162 



 163 



 164 



 165 



 166 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มี
ความรู้ ความสามารถในการวิ เคราะห์ระบบ       
การออกแบบระบบ การจัดการระบบฐานข้อมูล  
และการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพให้แก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ สร้างสรรค์การพัฒนาซอฟต์แวร์และบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลให้เกิดเป็นนวัตกรรมเชิง
บูรณาการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ได้อย่างมีคุณภาพ   
 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ และพัฒนางานใหม่ ๆ  
ทางด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ 
ในหน่วยงานต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ใช้
องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันสมัย 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ และพัฒนางานใหม่ ๆ  
ทางด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ   
ในหน่วยงานต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ใช้
องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันสมัย 
 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

4) เ พ่ือผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มี
จรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ  

4)  เ พ่ือผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ มี
จรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ 
  

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงความสอดคล้อง 

ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
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การก าหนดความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: 
CLOs) ของหลักสูตรนั้น ได้วางแผนและจัดท าขึ้นโดยการกระจายของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ด้วยผังจิตทัศน์ (Mind Map)  และก าหนดไว้ใน
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) 
ตามล าดับ 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) 

  
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  

หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
7101001 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 √  √ √       
CLO1 สามารถอธิบายวิธีการในการค้นหา ประเมินและใช้ข้อมูลที่หามาได้
ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองได้ (A1) 

           

CLO2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ (B3) 

           

CLO3 สามารถวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อน าเสนอได้อย่างเหมาะสม (C4) 

           

7102101 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3   √ √ √      
CLO1 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ (B3) 

           

CLO2 สามารถอธิบายการท างานของ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได ้(A4)            
CLO3 สามารถวิเคราะห์และใช้หลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะหร์ะบบ
ได้ (B5) 

           

7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 √ √ √ √   √    
CLO1 ทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาในการด าเนินการ 
ของระบบคอมพิวเตอรไ์ด้ (C1) 

           

CLO2 สามารถอธิบายและเข้าใจความส าคญัของลิขสิทธิ์และทรัพยส์ิน
ทางปัญญา (B2) 

           

CLO3 สามารถเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การสร้างสรรค์
รูปแบบสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมกบัลักษณะงานได้อย่างเป็นระบบ (C3) 

           

CLO4 สามารถประยุกตเ์ครื่องมือได้อย่างเหมาะสม (D4)            
CLO5 สามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลได้ (A7)            
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7101301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 √ √  √    √ √  
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถประยุกตเ์ครื่องมือได้อย่างเหมาะสม (D4)            
CLO4 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

CLO5 สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาได้ (A9) 

           

7101002 การค านวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น 3 √  √ √       
CLO1 สามารถอธิบายวิธีการในการค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลทีห่ามาได้ 
ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองได้ (A1) 

           

CLO2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ (B3) 

           

CLO3 สามารถอธิบายการออกแบบระบบงานทางด้านฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ได้ (A4) 

           

7101202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 √ √  √       
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาโครงสร้างข้อมูล
และขั้นตอนวิธี (C1) 

           

CLO2 สามารถเข้าใจผลกระทบดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบตัิงาน 
ในวิชาชีพ (A2) 

           

CLO3 สามารถประยุกตเ์ครื่องมือในการแสดงโครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอน
วิธีได้อย่างเหมาะสม (D4) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7101302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 √ √ √ √  √     
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (B2) 

           

CLO3 สามารถเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การสร้างสรรค์
รูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานได้อย่างเป็นระบบ (C3) 

           

CLO4 สามารถวิเคราะหเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อน าเสนอ
ได้ (C4) 

           

CLO5 สามารถพัฒนาซอฟต์แวรด์ว้ยหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ          
บนแพลตฟอร์มที่ก าหนดได้ (C6) 

           

7102001 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 √  √        
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ดสิครตี ต่าง ๆ ได้ (B3) 

           

7102201 ระบบปฏิบัติการ 3 √  √ √       
CLO1 สามารถอธิบายวิธีการในการค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลทีห่ามาได้
ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองได้ (A1) 

           

CLO2 สามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อน าไปแก้ปญัหา
เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการได้ (A3) 

           

CLO3 สามารถอธิบายการออกแบบระบบงานทางด้านฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการได้ (A4) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7102402 ระบบฐานข้อมูล 3 √ √  √ √  √    
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 เข้าใจผลกระทบด้านคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
(C2) 

           

CLO3 สามารถประยุกตเ์ครื่องมือได้อย่างเหมาะสม (D4)            
CLO4 สามารถวิเคราะห์และใช้หลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะหร์ะบบ
ได้ (A5) 

           

CLO5 สามารถออกแบบและสรา้งแบบจ าลองข้อมูลได้ (B7)            
7102301 หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 √ √  √ √ √     
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 เข้าใจผลกระทบด้านคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
(C2) 

           

CLO3 สามารถประยุกตเ์ครื่องมือได้อย่างเหมาะสมในการเขียนโปรแกรม 
เชิงวัตถุได้ (D4) 

           

CLO4 สามารถวิเคราะห์และใช้หลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะหร์ะบบ
ได้ (A5) 

           

CLO5 สามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุได้ (A6)            
7102302 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง 3 √ √  √ √ √     
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถประยุกต์หลักจรรยาบรรณของอาชีพกับชีวิตประจ าวันได้ 
(D2) 

           

CLO3 สามารถประเมินการออกแบบรายงานและการออกแบบหน้าจอ 
ในการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ (B4) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO4 สามารถการสร้างแบบจ าลองของระบบได้ (C5)            
CLO5 สามารถพัฒนาซอฟต์แวรด์้วยหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
บนแพลตฟอร์มที่ก าหนดได้ (C6) 

           

7102002 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 3 √ √ √ √ √      
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 เข้าใจผลกระทบด้านคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
(C2) 

           

CLO3 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาทางสถิติบนพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ (B3) 

           

CLO4 สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติได้อย่างเหมาะสม (D4)            
CLO5 สามารถวิเคราะหร์ะบบโดยใช้หลักการทางสถิติประกอบได้ (A5)            
7102202 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 √ √ √ √     √  
CLO1 สามารถอธิบายวิธีการในการค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลทีห่ามาได้
ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองได้ (A1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อน าไปแก้ปญัหา 
ด้านการจดัการหมายเลข IP ได้ (A3) 

           

CLO4 สามารถอธิบายการออกแบบระบบงานทางด้านฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายได้ (A4) 

           

CLO5 สามารถน าองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบ/
งานใหม่ได้ (B9) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7102401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 √   √ √      
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถประยุกตเ์ครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ได้อย่างเหมาะสม (D4) 

           

CLO3 สามารถการสร้างแบบจ าลองของระบบได้ (C5)            
7103301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 √ √    √  √   
CLO1 สามารถอธิบายวิธีการในการค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลทีห่ามาได้
ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองได้ (A1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุได้ (B6)            
CLO4 สามารถวางโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์และทดสอบระบบ 
ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟท์แวร์ได้ (B8) 

           

CLO5 สามารถประเมินการยอมรบัและประสิทธิภาพซอฟต์แวรไ์ด้ (C8)            
7103401 ระบบจัดการฐานขอ้มูล 3 √ √     √ √   
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 เข้าใจผลกระทบด้านคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
(A2) 

           

CLO3 สามารถประยุกต์ใช้ภาษาสคริปต์ในการควบคุมการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลูได้ (B7) 

           

CLO4 สามารถวางโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์และทดสอบระบบ 
ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟท์แวร์ได้ (B8) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 √ √        √ 
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 เข้าใจผลกระทบด้านคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน 
ในวิชาชีพ (C2) 

           

CLO3 อธิบายคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการ (A10) 

           

CLO4 สามารถสร้างแผนพัฒนาและด าเนินธุรกิจได้ (B10)            
7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 √ √ √      √ √ 
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถประเมินผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิัติ 
งานในวิชาชีพ (E2) 

           

CLO3 สามารถเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การสร้างสรรค์
รูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานได้อย่างเป็นระบบ (C3) 

           

CLO4 สามารถน าองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสร้าง/พฒันา
ระบบงานใหมไ่ด้ (B9) 

           

CLO5 อธิบายคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการ (A10) 

           

7103201 ระบบชาญฉลาด      3 √ √      √   
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถประยุกต์หลักจรรยาบรรณของอาชีพกับชีวิตประจ าวันได้
(D2) 

           

CLO3 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7101303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3 √ √  √ √ √     
CLO1 สามารถอธิบายวิธีการในการค้นหา ประเมินและใช้ข้อมูลที่หามาได้
ในการเรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ อย่างอิสระด้วยตนเองได้ 
(A1) 

           

CLO2 สามารถอธิบายและเข้าใจความส าคญัของลิขสิทธิ์และทรัพยส์ิน
ทางปัญญาในการสร้างปฏสิัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ (B2) 

           

CLO3 สามารถประเมินการออกแบบรายงานและการออกแบบหน้าจอ 
ในการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ (B4) 

           

CLO4 สามารถวิเคราะห์และใช้หลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบได้ (A5) 

           

CLO5 สามารถพัฒนาส่วนการปฏสิัมพันธ์ด้วยหลักการเชิงวัตถุ 
บนแพลตฟอร์มที่ก าหนดได้ (C6) 

           

7101501 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 √         √ 
CLO1 สามารถอธิบายวิธีการในการค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลทีห่ามาได้
ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองได้ (A1) 

           

CLO2 อธิบายคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการ (A10) 

           

7101502 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 √         √ 
CLO1 สามารถอธิบายวิธีการในการค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลทีห่ามาได้
ในการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองได้ (A1) 

           

CLO2 อธิบายคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการ (A10) 

           

7102102 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล 3   √ √       
CLO1 สามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อน าไปแก้ปญัหาได้ (A3)            
CLO2 สามารถประยุกตเ์ครื่องมือได้อย่างเหมาะสม (D4)            
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7102103 กระบวนทัศน์ทางภาษาคอมพิวเตอร์ 3  √ √ √       
CLO1 สามารถอธิบายและเข้าใจความส าคญัของลิขสิทธิ์และทรัพยส์ิน
ทางปัญญา (B2) 

           

CLO2 สามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อน าไปแก้ปญัหาได้ (A3)            
CLO3 สามารถประยุกตเ์ครื่องมือทางกระบวนทัศน์ทางภาษาคอมพวิเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม (D4) 

           

7102104 สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ 3   √ √ √      
CLO1 สามารถเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การสร้างสรรค์
รูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานได้อย่างเป็นระบบ (C3) 

           

CLO2 สามารถอธิบายการออกแบบระบบงานทางด้านฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ได้ (A4) 

           

CLO3 สามารถวิเคราะห์และใช้หลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะหร์ะบบ
ได้ (A5) 

           

7102203 ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม 3  √ √ √       
CLO1 สามารถประยุกต์หลักจรรยาบรรณของอาชีพกับชีวิตประจ าวันได้ 
(D2) 

           

CLO2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ (B3) 

           

CLO3 สามารถประยุกตเ์ครื่องมือได้อย่างเหมาะสม (D4)            
7102303 โครงสร้างข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3  √ √        
CLO1 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ (B3) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7102304 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ ์ 3  √ √ √ √      
CLO1 สามารถประยุกต์หลักจรรยาบรรณของอาชีพกับชีวิตประจ าวันได้ 
(D2) 

           

CLO2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ (B3) 

           

CLO3 สามารถประเมินการออกแบบรายงานและการออกแบบหน้าจอ 
ในการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ (B4) 

           

CLO4 สามารถวิเคราะห์และใช้หลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะหร์ะบบ
ได้ (A5) 

           

7102502 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 √ √   √  √    
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถวิเคราะห์และใช้หลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะหร์ะบบ
ได้ (A5) 

           

CLO4 สามารถออกแบบและสร้างแบบจ าลองข้อมูลได้ (B7)            
7103202 กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ 3   √     √   
CLO1 สามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อน าไปแก้ปญัหาได้ (A3)            
CLO2 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

7103203 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถ ุ 3   √   √     
CLO1 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ (B3) 

           

CLO3 สามารถวิเคราะห์และออกแบบการโปรแกรมเชิงวัตถุได้ (B6) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7103204 หลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์ 3  √   √   √   
CLO1 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO2 สามารถประเมินมั่นคงของระบบสารสนเทศเบื้องต้นได้ (B5)            
CLO3 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

7103205 หลักวิทยาการข้อมูล 3  √      √   
CLO1 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO2 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

7103302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 √ √      √   
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

7103303 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 √ √    √  √   
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุได้ (A6)            
CLO4 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7103304 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายและโพรโทคอล 
อินเทอร์เน็ต 

3      √  √   

CLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุได้ (A6)            
CLO2 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

7103402 เทคโนโลยีสื่อประสม 3 √   √       
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถวิเคราะหเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อน าเสนอ
ได้ (C4) 

           

7103403 การค้นคืนสารสนเทศ 3  √     √    
CLO1 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ภาษาสคริปต์ในการควบคุมการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลูได้ (C7) 

           

7103404 การพัฒนาเว็บไซตพ์าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3  √     √ √  √ 
CLO1 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ภาษาสคริปต์ในการควบคุมการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลูได้ (C7) 

           

CLO3 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

CLO4 อธิบายคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการ (A10) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7103405 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 3 √        √  
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถน าองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสร้าง/พฒันา
ระบบงานใหมไ่ด้ (B9) 

           

7103406 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3 √ √    √  √   
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุได้ (A6)            
CLO4 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

7103502 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์ 3  √         
CLO1 สามารถประเมินผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิัติ 
งานในวิชาชีพ (E2) 

           

7103901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 √ √       √ √ 
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาได้ (A9) 

           

CLO4 อธิบายคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการ (A10) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7104101 การเขียนโปรแกรมระบบฝงัตัว 3   √     √   
CLO1 สามารถวิเคราะห์ปญัหา คดิอย่างเป็นระบบ และออกแบบขัน้ตอน
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้ (B3) 

           

CLO2 สามารถน าองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสร้าง/พฒันา
ระบบงานใหมไ่ด้ (B9) 

           

7104301 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3  √       √  
CLO1 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO2สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาได้ (A9) 

           

7104302 การออกแบบและพัฒนาเกม 3 √ √    √ √ √   
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถพัฒนาซอฟต์แวรด์ว้ยหลักการโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
บนแพลตฟอร์มที่ก าหนดได้ (C6) 

           

CLO4 สามารถออกแบบและสรา้งแบบจ าลองข้อมูลได้ (B7)            
CLO5 สามารถประเมินการยอมรบัและประสิทธิภาพซอฟต์แวรไ์ด้ (C8)            
7104401 การวิจัยด าเนินงาน 3  √      √   
CLO1 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ได้อย่างถูกต้อง (C2) 

           

CLO2 สามารถประเมินการยอมรบัและประสิทธิภาพซอฟต์แวรไ์ด้ (C8)            
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7104402 การพัฒนาแอนิเมชัน 3 √       √   
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถประเมินการยอมรบัและประสิทธิภาพซอฟต์แวรไ์ด้ (C8)            
7104501 การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้ 3 √ √      √   
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถประเมินการยอมรบัและประสิทธิภาพซอฟต์แวรไ์ด้ (C8)            
7104502 การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ 3 √ √     √ √   
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคย 
มีประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การสร้างสรรค์
รูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานได้อย่างเป็นระบบ (C3) 

           

CLO4 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 √ √    √ √ √   
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถวิเคราะห์และออกแบบการโปรแกรมเชิงวัตถุได้ (B6)            
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO4 สามารถออกแบบและสรา้งแบบจ าลองข้อมูลได้ (B7)            
CLO5 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

7104903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 √ √    √ √ √   
CLO1 เข้าใจทักษะการท างานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (C1) 

           

CLO2 สามารถระบุและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง (C2) 

           

CLO3 สามารถวิเคราะห์และออกแบบการโปรแกรมเชิงวัตถุได้ (B6)            
CLO4 สามารถออกแบบและสรา้งแบบจ าลองข้อมูลได้ (B7)            
CLO5 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
ให้เป็นระบบอัตโนมตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (A8) 

           

7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 √ √ √      √ √ 
CLO1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาได้ (A9) 

           

CL02 เข้าใจผลกระทบด้านคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
(A2) 

           

CLO3 มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ (S1, S3, S10)            
7104803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 √ √ √      √ √ 
CLO1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาได้ (A9) 

           

CL02 เข้าใจผลกระทบด้านคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
(A2) 

           

CLO3 มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ (S1, S3, S10)            
            



 

 

 

187 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน  
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 √ √ √      √ √ 
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถประเมินผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ (E2) 

           

CLO3 สามารถเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การสร้างสรรค์
รูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานได้อย่างเป็นระบบ (C3) 

           

CLO4 สามารถน าองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสร้าง/พฒันา
ระบบงานใหมไ่ด้ (B9) 

           

CLO5 มีทัศนะคติทีด่ีต่ออาชีพ (At10)            
7104804 สหกิจศึกษา 6 √ √ √      √ √ 
CLO1 สามารถประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (B1) 

           

CLO2 สามารถประเมินผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ (E2) 

           

CLO3 สามารถเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การสร้างสรรค์
รูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานได้อย่างเป็นระบบ (C3) 

           

CLO4 สามารถน าองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสร้าง/พฒันา
ระบบงานใหมไ่ด้ (B9) 

           

CLO5 มีทัศนะคติทีด่ีต่ออาชีพ (At10)            
 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องที่รายวิชามีความสมัพันธ์กับ PLOs 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ญ 
 

ตารางแสดงความต้องการจ าเป็น 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder’s needs/Input) 

  
ล าดับ

ที ่
Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

Stakeholder’s needs/Requirements 
วิธีการได้ข้อมูล 

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ 
     ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหาร การท่องเที่ยว 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

น ามาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

  พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมน าความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม 

 

  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ 
4. น้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วย
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คุณธรรมน าความรู้ ค้ าชูสังคม น ามาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ วิสัยทัศน์ 
     ภายในปี 2563 จะเป็นคณะชั้นน าที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   
 

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) 

  พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มคีวามโดดเด่น 
3. ผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนต้นแบบและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพและจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

4 มาตรฐานสากล TQF 5-6 ด้าน/มคอ.1 
(ถ้ามี) 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม และจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
รู้จักการเสียสละ 
    2) มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
    3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 

  2. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรู้ด้านหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
    2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
    3) สนใจพัฒนาความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
    4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องได ้
    5) สามารถประเมินศักยภาพและแนวทางเพ่ือการพัฒนาตนเองในการ
ประกอบอาชีพ 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

  3. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ 
    2) วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ และสามารถประยุกต์
ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ 

 

  4. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    1) มีความรับผิดชอบการเรียนรู้ และงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม 
    2) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้ 
    3) แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รบัผิดชอบ 

 

  5. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างาน 
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในได้อย่าง
เหมาะสม 
    2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค ์
    3) สามารถใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
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Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 

ไม่มี - 

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     การให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจดี
ที่ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรม        
มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนร่วม มีทักษะความรู้และ
ความสามารถปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบน
พ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์
ให้มีคุณภาพสูง และเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
     การพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นก้าว
หน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยาย
เศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิต
และบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล 
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
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Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
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วิธีการได้ข้อมูล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
     การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการ
ด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ดอย
โอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะ
สูง 
     แผนยุทธศาสตร์เหล่านี้จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาให้ประเทศไทยบรรลุยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าว 

 

7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมายที่ 3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 

       เป้าหมายที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อ     
การเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้   
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

 

       ยุทธศาสตร์เหล่านี้ จ าเปน็ต้องใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นพื้นฐาน เพ่ือการพัฒนาให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ดังกล่าว 
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8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน น าข้อมูลมาจากประกาศ 
 เรื่อง มาตรฐานการศึกษา 1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการ

สร้างสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพ มีคุณธรรม ความเพียร และยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษา  
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 

  2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิม
มูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

 

  3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม  
และประเทศ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่า และรักษ์ความเป็นไทย     
มีความเป็นพลเมืองโลก 

 

9 ทักษะในศตวรรษที่ 21 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจ
นวัตกรรมมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสาร และเต็มใจร่วมมือ 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล        
จากทักษะในศตวรรษที่ 21 

  2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ตั้งแต่การติดตามข้อมูลข่าวสาร 
รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  

 

  3. ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องการริเริ่มท าสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแล
ตัวเอง และรู้จักเข้าสังคม 
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10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. บุคคลท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา และเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ตนอง ครอบครัว องค์กร และชุมชน 
2. เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3. เป็นผู้รอบรู้และเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม 
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
5. มีจิตสาธารณะ สนใจเข้าร่วม และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในสังคม 
6. แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
7. สามารถน าความรูม้าปรับใช้อย่างสอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสมก่อ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม และสามารถพึงพาตนเองได้ 
 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจาก 
นิยามทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1. มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
3. คิดเป็นท าเป็น 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 

น าข้อมูลมาจากเว็บเพจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
http://www.pbru.ac.th/pbru 
/resolution  

12 อัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ น าข้อมูลมาจากเว็บเพจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
http://www.pbru.ac.th/pbru 
/resolution  
 

 
 

http://www.pbru.ac.th/pbru/resolution
http://www.pbru.ac.th/pbru/resolution
http://www.pbru.ac.th/pbru/resolution
http://www.pbru.ac.th/pbru/resolution
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ดับที่ Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

13 ความต้องการจ าเป็นของนายจ้าง 
 
 

    จากผลการส ารวจแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ทั้งช่วงก่อนและ
หลังการระบาดของเชื้อโควิด-19 และทิศทางความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า ไม่ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัลใดเกิดขึ้น ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนต้องใช้การบันทึก
ข้อมูลที่สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องพึ่งพาการใชศู้นย์ข้อมูล (Data 
center) ในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมหาศาล และต้องการ
นักพัฒนาระบบที่มีความรู้และทักษะในการออกแบบและจัดการฐานข้อมูลและ
สร้างสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทุกระดับสังคม ซ่ึงจากผลการศึกษา
ความเติบโตของการจ้างงานของตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 
2562 – 2572) มีแนวโน้มจะเติบโตสูงกว่าสายงาน IT ด้านอื่น ๆ ถึงร้อยละ 10 
[1] สอดคล้องกับผลส ารวจของบริษัทจัดหางานในประเทศไทยที่พบว่า เข้าสู่ยุค 
Mobile First และทุกองค์กรมีความตื่นตัวในเรื่องของ Data Transformation 
งานไอทีจึงยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 สายงานจากทุกบริษัท โดยผลงานวิจัยของ
แมนพาวเวอร์ได้แสดงถึงอัตราการเติบโตในสายงานสูงถึงร้อยละ 8.83 [2],[3]   
ซ่ึงมีต าแหน่งที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อาชีพที่คาดหวังของหลักสูตร 
โดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบ และนักบริหารจัดการฐานข้อมูล   
    ส าหรับการส ารวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายจ้าง ศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบันนั้น พบว่า ความรู้ในการออกแบบและบริหารจัดการฐานข้อมูล
มีผลต่อการพัฒนาระบบที่มีคุณภาพขององค์กรสูงถึงร้อยละ 100 [4] และ      
เห็นด้วยกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและสมรรถนะให้เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยจ าแนกตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาของบัณฑิต ดังนี้ 

จากการส ารวจข้อมูลจากแหล่ง 
ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกัน 
[1] U.S. BUREAU OF LABOR 
STATISTICS 
[2] manpower, Thailand. 
[3] JobsDB.com, Thailand. 
[4] การส ารวจด้วยแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ผ่านกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการ
และศิษย์ 
 

14 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่า 

15 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์ปัจจุบัน  
   
   
   

      1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม : ต้องการบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ ความเอาใจ
ใส่ต่องานในหน้าที่ และตระหนักถึงความจ าเป็นของการวางระบบการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และดูแลจัดการข้อมูลดิจิทัลบนระบบฐานข้อมูลให้เกิดความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   

 

https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/database-administrators.htm
https://money.kapook.com/view220906.html
https://money.kapook.com/view220906.html
https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/database-administrators.htm
https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/database-administrators.htm
https://money.kapook.com/view220906.html
https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/26469
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ล าดับ
ที ่

Stakeholder’s needs/Input รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
Stakeholder’s needs/Requirements 

วิธีการได้ข้อมูล 

      2. ด้านความรู้ : ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพที่พร้อมท างานได้ทันที 
สนใจสืบค้นความรู้ใหม่ ๆ มาเสริมความรู้ในการพัฒนาตนเอง และควรเสริม
ทักษะการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

 

    3. ด้านทักษะทางปัญญา : ต้องการบัณฑิตที่สามารถวางระบบการท างานของ
ตนเองได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้อื่น และควร
เพิ่มระยะเวลาการฝึกทักษะให้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพให้ยาวนานขึ้น เพื่อให้
สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ให้นายจ้างเห็นผลงานเชิงประจักษ์ และน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 
    4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ : ต้องการให้บัณฑิต
กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
    5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : 
ต้องการบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อเหตุการณ์ 
 

16 ความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ 1. ตระหนักในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ผู้สอน 

  2. มีความสนใจสืบค้นความรู้ทางเทคโนโลยีและทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต่อ     
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา 

  3. มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เชิงวัตถุ และการบริหารจัดการฐานข้อมูลได้หลากหลายแพลตฟอร์ม 

  4. มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศด้วยวิทยาการ
ข้อมูลสมัยใหม่  
 

 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฎ 
 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรกับความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(PLOs กับ Stakeholder’s needs/Input Requirements) 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรกับความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี  
(PLOs กับ Stakeholder’s needs/Input Requirements) 

  

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholder’s needs/Input/Requirements) 

ระดับการเรียนรู้ 
(Level of Learning) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของหลักสูตรที่สอดคล้อง 
(Corresponding PLOs) 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม : ต้องการบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ
ความเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ และตระหนักถึงความจ าเป็น
ของการวางระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์และดูแลจัดการข้อมูล
ดิจิทัลบนระบบฐานข้อมูลให้เกิด     ความปลอดภัยต่อผู้ใช้
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมโดยปลูกฝังให้เข้าใจถึงความส าคัญของข้อมูล   
ทุกขั้นตอน การวิเคราะห์และออกแบบระบบทั้งแบบเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ 
การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนแพลตฟอร์มหรือ
ระบบเครือข่ายที่แตกต่างกัน การตรวจสอบความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูล
ดิจิทัลทั้งระบบ ตั้งแต่การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผล การสร้าง
สารสนเทศให้กับผู้ใช้ การให้สิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและวางแผนบริหาร
จัดการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบให้เกิดเป็น
นวัตกรรมที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้  

POL2, PLO3, PLO4, PLO5, 
PLO6, PLO7, PLO8, PLO9, 
PLO10 

2 ด้านความรู้ : ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพที่พร้อม
ท างานได้ทันที สนใจสืบค้นความรู้ใหม่ ๆ มาเสริมความรู้      
ในการพัฒนาตนเอง และควรเสริมทักษะการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ 

การพัฒนาช้ินงานจากการฝึกทักษะพื้นฐานความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งขั้นต้นและขั้นสูง การท าโครงงานเชิงบูรณาการที่มุ่งเน้น
หลักการเชิงวัตถุครบกระบวนการ การสืบค้นและติดตามความรู้จากค าศัพท์     
เฉพาะทางและแหล่งความรู้ทางวิชาชีพ การมอบหมายให้ศึกษาบริบทและฟังก์ชัน
ของระบบงานและเทคโนโลยีตามยุคสมัย เพื่อน ามาวิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างสารสนเทศให้สอดคล้องกับทฤษฎีและหลักการ        
ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและแฟลตฟอร์ม เช่น การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ     
ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ สถิติ การพัฒนาเกม วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลสมัยใหม่ ข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมก้อนเมฆ ระบบชาญฉลาด เป็นต้น 

PLO1, PLO2, PLO4, PLO5, 
PLO6, PLO7, PLO8, PLO9, 
PLO10 

3 ด้านทักษะทางปัญญา : ต้องการบัณฑิตที่วางระบบ         การ
ท างานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้อื่น และควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกทักษะให้
มีประสบการณ์ทางวิชาชีพให้ยาวนานขึ้น เพื่อให้สามารถ
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้นายจ้างเห็นผลงานเชิงประจักษ์และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน 

การพัฒนาช้ินงานที่ประมวลความรู้เชิงบูรณาการเพื่อวางรากฐานการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น การท าโครงงานรายวิชาเชิงบูรณาการโดยก าหนดให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร/
ชุมชน/สังคมอย่างแท้จริง การเพิ่มระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มี
ระยะเวลาสอดคล้องกับวงจรการพัฒนาระบบของหน่วยงานทั่วไป หรือเลือกฝึก
แบบสหกิจศึกษา  

PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, 
PLO5, PLO6, PLO7, PLO8, 
PLO9, PLO10 
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รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholder’s needs/Input/Requirements) 

ระดับการเรียนรู้ 
(Level of Learning) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของหลักสูตรที่สอดคล้อง 
(Corresponding PLOs) 

4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ : 
ต้องการบัณฑิตที่กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

การฝึกทักษะพื้นฐานการใช้กระบวนการคิดทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ การฝึกให้มีฐานความรู้และ
เกิดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นจากการฝึกทักษะการท างาน โดยแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบทางวิชาชีพจากการท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งแบบกลุ่มใน
รายวิชาต่าง ๆ และการท างานร่วมกับบุคคลในองค์กรที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา  การน าเสนอแนวทางการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการสรา้งนวัตกรรมที่เป็นผลงานจากการพัฒนาดว้ย
ตนเองทั้งการน าเสนอต่อที่ประชุมทั้งในมิติของพนักงานและผู้ประกอบการ และ
การเผยแพร่เป็นผลงานทางวิชาการ   

PLO1, PLO2, PLO3, PLO5, 
PLO8, PLO9, PLO10 

5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้   
เทคโนโลยีสารสนเทศ : ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถ    
ในการเลือกใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อเหตุการณ์ 

การฝึกทักษะการวางแผนและพัฒนาระบบตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์          
การพัฒนาโครงงานทางวิชาชีพเชิงบูรณาการ การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณทางวิชาชีพประเมินความเป็นไปได้ในการ
พัฒนานวัตกรรมที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและถูกต้องของระบบและ          
การบริหารจัดการฐานข้อมูลและรูปแบบแพลตฟอร์มตามความเหมาะสมของ     
ยุคสมัยได้ 

PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, 
PLO5, PLO6, PLO7, PLO8, 
PLO9, PLO10 
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