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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Computer Applications 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ประยุกต์) 
ช่ือย่อ (ไทย) :   วท.บ. (คอมพิวเตอร์ประยุกต์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Computer Applications) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Applications) 
 

3. แขนง 
แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมเีดีย 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ านักงาน  
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
 5.2  ภาษาท่ีใช้   ภาษาไทย  
 5.3  การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถพูด อ่าน เขียน และ เข้าใจ 
   ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
6.1 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ครั้งที่  1/2558 วันที่  20 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
6.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 ครั้งที่  1/2559 วันที่ 21  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559 
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

 ครั้งที่  2/2559 วันที่  4  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

 ครั้งที่  3/2559  วันที่ 21 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559 
 6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

 ครั้งที่  1/2561  วันที่ 15 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562  

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
  8.1 ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect) 
 8.2 ผู้จ ัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager) 
  8.3 ผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์ (Analytics Manager) 
  8.4 ผู้จัดการแผนกไอที (IT Manager) 
 8.5  วิศวกรด้านความมั่นคง-ปลอดภัย (Security Engineer) 
  8.6 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมลู (Database Administrator) 
  8.7 นักออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้ (User Experience Designer) 
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9. ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
1. นายสุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทางด้าน
คอมพิวเตอร ์

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุ ี
วิทยาลัยครูเพชรบรุ ี

2546 
 

2536 
2. นายพฤกษ์ไพร  เพ็งพารา อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

2557 
2546 

 
2541 

3. นายจารุต  บุศราทจิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางด้าน

คอมพิวเตอร ์

วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตร ์
     สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2549 
 

2540 
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dชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลตมิีเดีย 

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางศิวาพร  เหมียดไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางด้าน

คอมพิวเตอร ์

ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบรุ ี
วิทยาลัยครูเพชรบรุ ี

2544 
 

2536 
2. นางสุกญัชลิกา  บุญมาธรรม 

 
อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนอื 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2549 
 

2541 
3. นางสาวศิริพร    อ่วมศิริ อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

2558 
 

2555 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

5 

ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
1. นางกายทิพย์  เพ็งกับหน ู อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

ทล.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

2546 
2547 
2537 

2. นายกรกรต  เจรญิผล 
 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2554 
2540 

3. นางสาวนันทิรา  ธีระนันทกุล 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2559 
 

2552 
 

2550 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ในการพัฒนาหลักสูตรนี้เปน็ไปตามทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน ภายนอกประเทศ และสภาพพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดการลงทุนให้
เกิดความคุ้มค่าของต้นทุนให้มากที่สุด ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความ
หลากหลายของเทคโนโลยีและโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
องค์กรสมัยใหม่ในภาครัฐและภาคธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดังกล่าว หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาข้ึนตามสภาพความต้องการใช้บุคลากรที่มีความสามารถใน
การจัดการส านักงานให้ทันสมัย การจัดการในการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านต่าง ๆ รวมถึงความสามารถด้าน
เครือข่ายและความปลอดภัยของระบบและข้อมูล ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับองค์การต่าง ๆ ทั้งในท้องถ่ินและ
ระดับประเทศ  และเป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่น 
  ดังนั้นการลดต้นทุนในการผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษา  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและให้ได้บัณฑิตที่
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  

 
  11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
   ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจ านวน
ของวัยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ลดลง ร่วมถึงการ เข้าสู่ยุคสังคมเครือข่าย (social  network) และการใช้
คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (ubiquitous computing) ร่วมกับอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ตลอดเวลา  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมในปจัจบุัน เป็นอย่างมาก 
จึงจ าเป็นจะต้องใช้บริหารหน่วยงานในการใช้โปรแกรมด้านต่าง  ๆ ในองค์กร ที่มีความเป็นมืออาชีพ             
มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยช้ีน าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้   เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพของเศรษฐกิจ จ านวนของพลเมืองที่การเกิดลดลง การ
เกิดสังคมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตท าให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ไปทุกหนแห่งตลอดเวลา จึงท าให้เกิด ความต้องการในเรื่องการบริหารจัดการองค์การทางด้าน
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารบุคคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์ การบริหารจัดการด้านระบบเครือข่าย เป็นต้น จึงน ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์
โดยท าการรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและสามารถสร้างความหลากหลายในการเรียนรู้ใน
สาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการ 
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและอนาคต เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน 

 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังต่อไปนี้  (1) การผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (2) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และ
เทคโนโลยี (3) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ (4) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กล่าวคือหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม สาระที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งเป็นสากล และพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการประกอบอาชีพทั้งในท้องถ่ินและประเทศ โดยเน้นการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาท่ีเปิดสอน
เพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน)  
  13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะอ่ืนๆ มีดังน้ี 
    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
อุตสาหกรรม คณะพยาบาล และคณะครุศาสตร์ 
  13.1.2  หมวดวิชาเลือกเสรี   เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 
  13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 
 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 

 



หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  1.1 ปรัชญา 
  ระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์  ช านาญการบริหารส านักงาน  

 

1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เป็นการรวมหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและสามารถ
สร้างความหลากหลายในการเรียนรู้ มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็น
หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ออกแบบซอฟต์แวร์ นักออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะ
กับพฤติกรรมผู้ใช้ พัฒนาซอฟต์แวร์ เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย และจัดหาโปรแกรมประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้า และความต้องการขององค์การต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
องค์การระดับท้องถิ่น และประเทศ  และตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
เพชรบุรี 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 
   1.3.1 เพ่ือสร้างนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการสร้างทักษะและให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบระบบส าหรับใช้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ หรือน าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปใน
การประยุกต์ใช้ในงานของหน่วยงานหรือบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับเป้าหมายของหน่วยงาน 

1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ บริหารเครือข่ายและความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานอาชีพในองค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถท าหน้าที่ดูแลและประสานงานระหว่างผู้ใช้งานเครือข่ายใน     
การปฏิบัติงานกับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย อย่างเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้
มีความม่ันคงปลอดภัย 

1.3.4 เพ่ือปลูกฝังเจตคติ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีของนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์
เป็นหลักในการท างาน โดยมุ่งให้มีความพร้อมในการที่จะออกไปประกอบอาชีพในฐานะผู้ใช้ และ/หรือผู้บริหาร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. ก าหนด 
 
 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระดับชาติ 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์ 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
คอมพิวเตอร์ 

1. รายงานผลการประเมิน          
ความพึงพอใจในการใช้ 
บัณฑิตของ ผู้ประกอบการ 

2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 
ในด้านทักษะความรู้ 
ความสามารถในการท างานโดย
เฉลี่ยในระดับดี 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน  
การสอน วิจัยและบริการวิชาการ  
ให้สอดคล้องกับการน าไป
ปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียน การสอน วิจัย และการ
บริการวิชาการ 

2. สนับสนุนให้มีการสร้างงาน
ให้นักศึกษาระหว่างเรียน 

 

1. ผลงานวิจัยของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการให้บริการทาง 

    วิชาการ 
3. ร้อยละการมีงานท าของ

นักศึกษา 
4. รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจของนักศึกษาและ 
ผู้ประกอบการ 

พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์     
การเรียนการสอนให้มี 
ความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี 

จัดหางบประมาณสนับสนุน 
 

รายงานผลการประเมินความ 
    พึงพอใจของนักศึกษา 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1  ระบบ  
  การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษา

ที่ 1 หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา    
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และกรณีที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาการศึกษาและจ านวน    
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มี 
 

1.3  การจัดการศึกษาภาคนอกเวลา 
 การจัดการศึกษาภาคนอกเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ

ต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 

1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2553 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  2.1.1  ระยะเวลาการศึกษา 
  1)  ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
  หรือเป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  2) การส าเร็จการศึกษา 

          ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน     
8 ปีการศึกษาหรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่ าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี      
พ.ศ. 2553 
 
 
 



 
 
 

 
 

12 

    2.1.2  การลงทะเบียนเรียน  
        ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับ
การศึกษาภาคฤดูร้อน หรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
    2.1.3  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
        ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553       
 
  2.2 คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ เทียบเท่าฯ จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง 
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
  2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 มีการคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและให้ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.4.1 นักศึกษาไม่ได้เรียนหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์โดยตรงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมี
พ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
  2.4.2 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
  2.4.3 นักศึกษาไม่ได้ถูกปลูกฝังทัศนคติเรื่องความเป็นผู้มีทักษะการคิดเชิงระบบมาก่อน จึงต้อง
ส่งเสริมเรื่องการปลูกฝังทัศนคติการคิดเชิงระบบมากยิ่งข้ึน 
 
 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4   
 2.5.1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 2.5.2 จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะการคิดเชิงระบบ 
 2.5.3 บูรณาการจัดการเรียนรายวิชาสู่การปฏิบัติงาน (cooperative work and learning) 
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 2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี  
ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 2   90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 3     90 90 90 
ชั้นปีที่ 4       90 90 

รวม 90 180 270 360 360 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 90 90 

 

 

 

  2.7 งบประมาณตามแผน 
  2.7.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,880,000 5,760,000 8,640,000 11,520,000 11,520,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

รวมรายรับ 3,150,000 6,300,000 9,450,000 12,600,000 12,600,000 
 

  2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
งบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1.  งบด าเนินการ           
    - ค่าตอบแทน 45,000 48,600 52,488 56,687 56,687 
    - ค่าใช้สอย 50,000 60,000 72,000 86,400 86,400 
    - ค่าวัสดุ 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 

2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)           
    - ห้องปฏิบัติการ 594,000 1,188,000 1,782,000 2,376,000 2,376,000 

3.  งบบุคลากร           
    - เงินเดือน/ค่าจ้าง 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911 

รวม 2,669,000 3,546,600 4,430,988 5,322,812 5,426,998 
 

       หมายเหตุ  :   ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 128,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา           
8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท โดยใช้เวลาในการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับ          
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000 บาทต่อคน เฉลี่ยต้นทุนต่อคน 20,139 บาทต่อปี 
โดยมีค่าลงทะเบียนเรียนต่อคน 32,000 บาทต่อปี 
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 2.8 ระบบการศึกษา 
  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน   
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ ระบุ.....................................................................................................  
 

 2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี     
พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการก าหนด หน่วยกิตและ
รายวิชาให้เทียบโอน 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  127  หน่วยกิต 
 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
   3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต 
   4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต 
 

  แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  กลุ่มวิชาบังคับ   45 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
 

  แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 
  กลุ่มวิชาบังคับ   45 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
 

  แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
   กลุ่มวิชาบังคับ   45 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
 

   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7  หน่วยกิต 
 

   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

 หมายเหตุ : 1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า  
            9 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  
    3 หน่วยกิต 
  2)  หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษา 
        และการสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น 
  3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และข้อ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมกันตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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  3.1.3 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     จ านวนหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
 
     ก)  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
            1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1540201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3–0–6) 
 Thai for Communication 
1540202 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 3(3–0–6) 
 Thai for Specific Purposes 
1540203 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์ 3(3–0–6) 
 Thai for Critical Thinking 
1540204 ภาษาไทยส าหรับครู 3(3–0–6) 
 Thai for Teachers 
1550101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3–0–6) 
 English for Communication 
1550102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3–0–6) 
 English for Study Skills 
1550103 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ       3(3–0–6) 
 English for Careers 
1550104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3–0–6) 
 Foundation English 
1550105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3–0–6) 
 English for Business Communication 
1550106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 3(3–0–6) 
 English for ASEAN Cultural Communication 
1550107 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(3–0–6) 
 English for Teachers  
1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(3–0–6) 
 Basic Burmese 
1560102 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  3(3–0–6) 
 Burmese for Communication  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น 3(3–0–6) 
 Basic Chinese 
1570102 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3–0–6) 
 Chinese for Communication 
1580101 ภาษาฮินดีเบื้องต้น  3(3–0–6) 
 Basic Hindi 
1580102 ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร 3(3–0–6) 
                 Hindi for Communication 
1590101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   3(3–0–6) 
 Basic Japanese 
1590102 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3–0–6) 
 Japanese for Communication 
1610101 ภาษาเขมรเบื้องต้น  3(3–0–6) 
 Basic Khmer 
1610102 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 3(3–0–6) 
                 Khmer for Communication 
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  3(3–0–6) 
 Basic Korean  
1620102 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   3(3–0–6) 

                Korean for Communication 
1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น  3(3–0–6) 
 Basic Malay 
1630102 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3–0–6) 
                 Malay for Communication 
1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3(3–0–6) 
 Basic Vietnam 
1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  3(3–0–6) 
  Vietnam for Communication 
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   2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3–0–6) 
  Human Behavior and Self Development 
1050102 ทักษะชีวิตเพ่ือความงอกงามส่วนบุคคล  3(3–0–6) 
  Life Skills for Personal Growth 
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง  3(3–0–6) 
 Psychology of Peace and Reconciliation 
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3–0–6) 
 Psychology of Communication 
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต  3(3–0–6) 
 Ethics and Life Skills 
1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ  3(3–0–6) 
 Information Literacy Skills 
1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ  3(3–0–6) 
  Systemic Systems Thinking 
1520103    การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3–0–6) 
 Creative Thinking 
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3–0–6) 
   Aesthetics of Visual Arts 
2010102 ช่างเมืองเพชร 3(3–0–6) 
 Phetchaburi Artisan 
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์  3(3–0–6) 
  Aesthetics of Drama 
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3–0–6) 
  Aesthetics of Music 
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  3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  3(3–0–6) 
  The Way of Life Sufficiency Economy 
2500101 การเมืองและการปกครองไทย 3(3–0–6)  
 Politics and Thai Government 
2500102 วิถีไทย  3(3–0–6) 
  Thai Living 
2500103 ความเป็นพลเมือง  3(3–0–6) 
  The Citizenship 
2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   3(3–0–6) 
  Human and Environment 
2500105 เพชรบุรีศึกษา 3(3–0–6) 
  Phetchaburi Study  
2500106 อาเซียนศึกษา 3(3–0–6) 
 ASEAN Study 
2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  3(3–0–6) 
 Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
2500108 ความรับผิดชอบต่อตนเอง  3(3–0–6) 
 Self-Responsibility 
2500109 สังคมน่าอยู่  3(3–0–6)  
 Society Betterment 
2500110 อัตลักษณ์ไทย  3(3–0–6)  
 Thai Identity 
2560111  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น    3(3–0–6) 
       Anti-corruption 
2560101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3(3–0–6) 
  Laws in Daily Life 
3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 3(3–0–6) 
  Entrepreneurship for the Beginner 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3560102     ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม    3(3–0–6) 

 Leadership and Teamwork skills 
3560 503     เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3–0–6) 
 Economics in Daily Life 
3560504      การบริหารการเงินส่วนบุคคล 3(3–0–6) 
 Personal Financial Management 
3600 101    การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3(3–0–6) 
 Introduction of E-Commerce 
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   4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3–0–6) 
  Our World, Science and Technology 
4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3–0–6) 
  Science and Life 
4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3–0–6) 
  Environment and Sustainable Development 
4010704  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ         3(3–0–6) 
 Natural Disasters  
4020101 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3–0–6) 
 Chemistry in Daily Life 
4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย 3(3–0–6) 
 Chemistry and Thai Wisdom 
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(3–0–6) 
 Conservation Biology 
4030002 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(3–0–6) 
 Plants for Life 
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน  3(3–0–6) 
 Biotechnology in Daily Life 
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3–0–6) 
  Mathematics in Daily Life 
4040102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3–0–6) 
  Thinking and Decision Making 
4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ 2(1–2–3) 
  Health Promotion 
4070302 สุขภาพครอบครัว 2(1–2–3) 
 Family Health 
4080101 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ   2(1–2–3) 
  Sports for Health Development 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4080102 นันทนาการเพ่ือชีวิต   2(1–2–3) 
  Recreation for Life 
4080103 รูปร่างและการควบคุมน้ าหนัก 2(1–2–3) 
  Figure and Weight Control 
4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1–2–3) 
  Sports Science 
4080105  ทักษะการว่ายน้ า  2(1–2–3) 
 Swimming Skill 
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น  3(2–2–5) 
  Introduction of International Cookery 
4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจ าวัน  3(3–0–6) 
 Thai Traditional Medicine in Daily Life 
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2–2–5) 
  Information Technology and Communication 
5000101 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2–2–5) 
  Agriculture in Daily Life 
5040606 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือการนันทนาการ  3(2–2–5) 
  Pet Care for Recreation 
5060609 ทรัพยากรทางน้ าและการอนุรักษ์  3(2–2–5) 
  Aquatic Resources and Conservation 
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจ าวัน  3(2–2–5) 
  Food Preservation in Routine Life 
5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพ่ือการประกอบธุรกิจ  3(2–2–5) 
  Introduction of Bakery for Business 
5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3–0–6) 
  Food for Health 
5070615 เครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ  3(2–2–5) 
  Beverage for Business 
5540602 พลังงานทดแทน 3(3–0–6) 
  Renewable Energy 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
5540603 การประหยัดพลังงาน 3(3–0–6) 
   Energy Saving 
5570103   ไฟฟ้าส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2–2–5) 
 Electrical Technology for Daily Life 
5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ  3(2–2–5) 
  Intelligent Technology 
5590101 การขับขี่ปลอดภัย  3(2–2–5) 
  Safety Driving 
5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น 3(3–0–6) 
 Technology in Locality 
7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดท าเอกสารงานค านวณ  3(2–2–5) 
  Spreadsheet Software Application 
7130402 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือน าเสนองาน  3(2–2–5) 
  Technology for Presentations 
7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู  3(2–2–5) 
  Information Technology for Teachers 
8010801    การช่วยฟื้นคืนชีพ  2(1–2–3) 
 Resuscitation 
8010802     การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ 2(1–2–3) 
 Care for Disaster Victims 
8010804 ชีวิตและสุขภาพ     2(1–2–3) 
 Life and Health 
8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย  2(1–2–3) 
  National Health Security of Thai People 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 
 
   กลุ่มวิชาแกน   21  หน่วยกิต 
 
รหัส  ชือ่วิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7011701 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 English for Computing Technology  
7011702 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Technical English for Computing 
7021501 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Law and Ethics for Computer Professional 
7041301 ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming Logic    
7041302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Computer Programming 
7042201 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operating Systems 
7054901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

Introduction to Research in Computing 
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  แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์    
 

  กลุ่มวิชาบังคับ    45 หน่วยกิต 
 

รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7111001 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer Scientist and Analytic Geometry    
7111101 มาตรฐานระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)    
 Information System Standard    
7111201 หลักการวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Network Engineering and Computer Cyber Security    
7111202 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Data Communication and Networks   
7112001 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics   
7112301 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 Network Programming and Internet Protocol    
7112402 ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
 Cloud Computing and Big Data Security    
7113402 วิทยาการรหัสลับ 3(3-0-6) 
 Cryptography   
7113404 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  3(2-2-5) 
 Managing Cyber Security Monitoring and Operations Center   
7113405 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 
 Wireless Network Technology    
7113406 การตรวจสอบและประเมินเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Network Audit and Assessment    
7113407 ทักษะวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(1-4-4) 
 Skills in Network Engineering and Computer Cyber Security   
7113701 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Computer Network Design and Management   
7114901 สัมมนาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(2-2-5) 
 Seminar in Network Engineering and Computer Cyber Security   
7114902 โครงงานทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(0-4-9) 
 Project in Network Engineering and Computer Cyber Security   
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  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 

 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7112101 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 
 Microcomputer and Microprocessor 
7112201 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
 Data Structures and Analysis of Algorithms 
7112401 ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce Security   
7112501 ความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems Security   
7113401 การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Crime Investigation and Protection   
7113501 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Management of Information Security   
7114501 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Risks Management   
7114502 เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(3-0-6) 
 Next Generation Network Technologies and Internet of Things   
7114903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 3(2-2-5) 
 Special Topics in Network Engineering and Computer Cyber Security 1  
7114904 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2 3(2-2-5) 
  Special Topics in Network Engineering and Computer Cyber security 2  
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  แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 
 

  กลุ่มวิชาบังคับ    45 หน่วยกิต 
 

รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7121101 หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Principles and Theories of Computer  
7121202 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Data Communications and Networks   
7122102 สถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Statistics for Computer Applications   
7122402 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology   
7122404 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 
 Web Application Development   
7123104 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer Scientist   
7123302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)  
 Object-Oriented Programming   
7123403 การประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 Electronic Commerce Applications   
7123601 การประมวลผลและการจัดการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Processing and Management     
7123704 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Technology   
7123705 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
 Designing and Creating Animation   
7123707 การออกแบบเชิงเสมือน   3(2-2-5) 
 Virtual Design   
7124303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Analysis and Design   
7124901 การสัมมนาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Seminar in Web Technology and Multimedia   
7124902 โครงงานเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย   3(0-4-9) 
 Web Technology and Multimedia Projects   
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  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 
 

รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7121201 หลักการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Computer Security   
7121304  โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 
 Data Structures and Analysis of Algorithms 
7121602 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Information Technology and Applications   
7122202 ระบบรับ/ให้บริการ 3(2-2-5) 
 Client/Server Systems   
7123103 ระบบปัญญาประดิษฐ์                               3(2-2-5) 
 Intelligent Systems   
7123204 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์                    3(2-2-5) 
 Application Development for Device Controls   
7123305 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Development Technology   
7123306 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาภาพ 3(2-2-5) 
 Application Programming in Visual Language    
7123307 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมภาษา    3(2-2-5) 
 Applied Programming Language 
7123402 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร 3(2-2-5) 
 Management Computer Technology   
7123404 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 
 Wireless Network Technology    
7123405 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมไบล์        3(2-2-5) 
 Mobile Application Development 
7123706 การพัฒนาเกม                                              3(2-2-5) 
 Game Development   
7123903 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 3(2-2-5) 
 Special Topics in Computer Applications 1   
7123904 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 3(2-2-5) 
 Special Topics in Computer Applications 2   
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  แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
 

  กลุ่มวิชาบังคับ    45 หน่วยกิต 
 

รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

7131101 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน             3(2-2-5)  
 Principles and Theories of Office Computer Technology   
7131202 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย     3(2-2-5) 
 Data Communications and Networks    
7131301 เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร 3(2-2-5) 
 Document Management Technology   
7132102 สถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Statistic for Computer Applications   
7132301 การประยุกต์ใช้แผ่นตารางท าการ 3(2-2-5) 
 Spreadsheets and Their Applications   
7132302 เทคโนโลยีการน าเสนอส าหรับส านักงาน 3(2-2-5) 
 Presentation Technology for Office   
7132304 โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการส านักงานข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advance Computer Programs for Office Management   
7132401 ระบบส านักงานอัตโนมัติ               3(2-2-5) 
 Office Automation System  
7133104 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer Scientist   
7133201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในส านักงาน 3(2-2-5) 
 Analysis and Design of Office Information Systems   
7133202 การจัดการฐานข้อมูลส านักงาน 3(2-2-5) 
 Office Database Management   
7133402 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร 3(2-2-5) 
 Management Computer Technology   
7133407 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3(2-2-5) 
 Project Management in Office Computer Technology   
7134901 การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน                     3(2-2-5) 
 Seminar in Office Computer Technology   
7134902 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3(0-4-9) 
 Project in Office Computer Technology 
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  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 

 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7131403 การยศาสตร์เพ่ือการออกแบบในส านักงาน 3(2-2-5) 
 Ergonomics for Office Design   
7131404 การติดต่อสื่อสารและการจัดการ 3(2-2-5) 
 Communications and Management   
7132103 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Operations Research   
7132104 กฎหมายส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3(3-0-6) 
 Laws for Office Computer Technology   
7132303 การออกแบบอันตรกิริยาระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 User-Computer Interaction Design  
7132402 ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
 Cloud Computing and Big Data Security    
7133303 เทคโนโลยีสื่อประสมส าหรับส านักงาน 3(2-2-5) 
 Multimedia Technology for Office 
7133304 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
 Management Information Systems   
7133306 การเขียนโปรแกรมภาษาภาพส าหรับระบบสารสนเทศส านักงาน 3(2-2-5) 
 Visual Basic Programming for Office Information System Language    
7133403 การประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce Applications   
7133405 การบริหารบุคลากรวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Managing Technical Personnel   
7133702 ความมั่นคงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3(2-2-5) 
 Security of Office Computer Technology   
7134105 ทฤษฎีการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตามแนวพระราชด าริ 3(2-2-5) 
 Theories of Computer Technology Management According to  
  His Majesty’s Initiatives 
7134303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Analysis and Design   
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รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7134408 การพัฒนาคุณภาพการบริการในส านักงาน 3(2-2-5) 
 Service Quality Development in Office   
7134603 การประยุกต์การจัดการด้วยอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 Internet Management Applications   
7134701 ไวรัสคอมพิวเตอร์และการกู้แฟ้ม      3(2-2-5) 
 Computer Virus and File Recovery   
7134903 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3(2-2-5) 
 Special Topics in Office Computer Technology    
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 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
 
รหัส  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7054801 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา   1(60) 
  ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์   
 Pre-Field Experience or co-operative Education in Computer Applications  
7054802 การฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์  6(450) 
 Field Experience in Computer Applications   
7054803 สหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์  6(600) 
 Co-operative Education in Computer Applications   
 
 ค.  วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

 แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

- - - - - - 
- - - - - - 
7011701 

7041301 
7111001
  
7111201 

 
 

แกน 
แกน 
บังคับ 

 
บังคับ 

วิชาศึกษาท่ัวไป              
วิชาศึกษาท่ัวไป             
ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และ
เรขาคณิตวิเคราะห์ 
หลักการวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 

3 
3 
3 
3 
3 
 
3 

3 
3 
3 
2 
3 
 
3 

0 
0 
0 
2 
0 
 
0 

6 
6 
6 
5 
6 
 
6 

  รวม  18 17 2 35 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19 

 
      ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

- - - - - -  
- - - - - -  
- - - - - -  
7011702 

7111101 
7041302 
7111202 

 
 
 

แกน 
บังคับ 
แกน 
บังคับ 

วิชาศึกษาท่ัวไป              
วิชาศึกษาท่ัวไป              
วิชาศึกษาท่ัวไป             
ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานระบบสารสนเทศ  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 

6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 

  รวม  21 18 6 39 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

- - - - - -  
- - - - - -  
- - - - - -  
7021501 

  
7112301 

 
7042201 

 
 
 

แกน 
 

บังคับ 
 

แกน 

วิชาศึกษาท่ัวไป                 
วิชาศึกษาท่ัวไป              
วิชาศึกษาท่ัวไป                
กฎหมายและจริยธรรมส าหรับนัก
คอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและ 
โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 
ระบบปฏิบัติการ 

3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 

3 
3 
3 
2 
 
2 
 
2 

0 
0 
0 
2 
 
2 
 
2 

6 
6 
6 
5 
 
5 
 
5 

  รวม  18 15 6 33 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21 

 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

- - - - - -  
- - - - - -  
- - - - - -  
- - - - - -  
7112001 
7112402 

 

 
 
 
 

บังคับ 
บังคับ 

วิชาศึกษาท่ัวไป              
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาเลือก  

วิชาเลือก 
คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับคอมพิวเตอร์ 
ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบ
คลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
 

0 
0 
2 
2 
2 
2 
 

6 
6 
5 
5 
5 
5 
 

  รวม  18 14 8 32 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 22 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

- - - - - -  
- - - - - - 
 - - - - -- 
7054901 
7113701 
7113406 

 
 
 

แกน 
บังคับ 
บังคับ 

วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือกเสรี 
การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 
การออกแบบและการบริหารเครือข่าย 
การตรวจสอบและประเมินเครือข่าย 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
3 
2 

2 
2 
2 
2 
0 
2 

5 
5 
5 
5 
6 
5 

  รวม  18 13 10 31 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23 

 
 
 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

- - - - - - 
- - - - - -  
- - - - - -  
7113402 
7113407 
 
7113404 

 
 
 

บังคับ 
บังคับ 

 
บังคับ 

วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือกเสรี   
วิทยาการรหัสลับ 
ทักษะวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

3 
3 
3 
3 
3 
 
3 

3 
3 
3 
2 
1 
 
2 

0 
0 
0 
2 
4 
 
2 

6 
6 
6 
5 
4 
 
5 

  รวม  18 14 8 32 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 22 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

7113405  
7054801 

 
7114901 

 
7114902 

บังคับ 
ฝึก 
 

บังคับ 
 

บังคับ 

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือ
ฝึกสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
สัมมนาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคง 
ปลอดภัยไซเบอร์ 
โครงงานทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายและ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

3 
1 
 
 
3 
 
3 

2 
0 
 
 
2 
 
0 

2 
60 
 
 
2 
 
4 

5 
0 
 
 
5 
 
9 

  รวม 10 4 68 19 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 72  

  
 
 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

7054802 ฝึก ฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 6 0 450 0 
7054803 ฝึก ฝึกสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 6 0 600 0 
  รวม  - นักศึกษาที่ไม่ฝึกสหกิจศึกษา 

       - นักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา 
6 
6 

0 
0 

450 
600 

0 
0 

ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่ไม่ฝึกสหกจิศึกษาต่อภาคการศึกษา 450 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 600 ชั่วโมง 
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 แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 
 
 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

------  วิชาศึกษาท่ัวไป   3 3 0 6 
------  วิชาศึกษาท่ัวไป   3 3 0 6 
------  วิชาศึกษาท่ัวไป   3 3 0 6 

7042201 แกน ระบบปฏิบัติการ 3 2 2 5 
7041301 แกน ตรรกะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
3 2 2 5 

7121101 บังคับ หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
  รวม 18 15 6 33 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21 
 
 
 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

------  วิชาศึกษาท่ัวไป   3 3 0 6 
------  วิชาศึกษาท่ัวไป   3 3 0 6 
------  วิชาศึกษาท่ัวไป   3 3 0 6 

7011701 แกน ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3 2 2 5 
7021501 แกน กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพ 

นักคอมพิวเตอร์ 
3 2 2 5 

7041302 แกน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
  รวม 18 15 6 33 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

------  วิชาศึกษาท่ัวไป   3 3 0 6 
------  วิชาศึกษาท่ัวไป   3 3 0 6 
------  วิชาเลือก 3 2 2 5 

7011702 แกน ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
7122102 บังคับ สถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3 3 0 6 
7122402 บังคับ เทคโนโลยีเว็บ 3 2 2 5 

  รวม 18 15 6 33 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21 

 
 
 
 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
------  วิชาเลือก 3 2 2 5 

7122404 บังคับ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น 3 2 2 5 
7123104 บังคับ คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3 3 0 6 
7123601 บังคับ การประมวลผลและการจัดการข้อมูล 3 2 2 5 

  รวม 18 15 6 39 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

------  วิชาเลือก 3 2 2 5 
------  วิชาเลือก 3 2 2 5 
------  วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 

7123302 บังคับ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 2 2 5 
7123403 บังคับ การประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 2 2 5 
7123704 บังคับ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 2 2 5 

  รวม 18 12 12 30 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24 

 
 
 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

------  วิชาเลือก 3 2 2 5 
------  วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 

7054901 แกน การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
7121202 บังคับ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 2 2 5 
7123705 บังคับ การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 2 2 5 
7124901 บังคับ การสัมมนาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 3 2 2 5 

  รวม 18 12 12 30 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

7123707 บังคับ การออกแบบเชิงเสมือน 3 2 2 5 
7124303 บังคับ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3 2 2 5 
7054801 ฝึก การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือ

ฝึกสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
1 0 60 0 

7124902 บังคับ โครงงานเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 3 0 4 9 
------  วิชาเลือก 3 2 2 5 

  รวม 13 6 70 24 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 67 

 
 
 
 
 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

7054802 ฝึก ฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 6 0 450 0 
7054803 ฝึก ฝึกสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 6 0 600 0 
  รวม  - นักศึกษาที่ไม่ฝึกสหกิจศึกษา 

       - นักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา 
6 
6 

0 
0 

450 
600 

0 
0 

ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่ไม่ฝึกสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 450 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 600 ชั่วโมง 
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 3) แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา 

 

หมวด
วิชา 

ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
------  วิชาเลือก 3 2 2 5 

7041301 แกน ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
7131101 บังคับ หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
3 2 2 5 

7133104 บังคับ คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3 3 0 6 

   รวม 18 15 6 33 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21  
 

 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 

7011701 แกน ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
7021501 แกน กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนัก

คอมพิวเตอร์ 
3 2 2 5 

7041302 แกน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
7131301 บังคับ เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร 3 2 2 5 

  รวม 18 14 8 32 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 22  
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 

7011702 แกน ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
7042201 แกน ระบบปฏิบัติการ 3 2 2 5 
7132301 บังคับ การประยุกต์ใช้แผ่นตารางท าการ 3 2 2 5 

  รวม 18 15 6 33 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21    

 
 
 

 
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  

 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
--------  วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 

7131202 บังคับ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3 2 2 5 
7132102 บังคับ สถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3 3 0 6 
7132302 บังคับ เทคโนโลยีการน าเสนอส าหรับส านักงาน 3 2 2 5 
7133201 บังคับ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ในส านักงาน 
3 2 2 5 

  รวม 21 18 6 39 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 20  
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

------  วิชาเลือก 3 2 2 5 
------  วิชาเลือก 3 2 2 5 

7054901 แกน การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
7132304 บังคับ โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการส านักงานข้ันสูง 3 2 2 5 
7133202 บังคับ การจัดการฐานข้อมูลส านักงาน 3 2 2 5 
7134901 บังคับ การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3 2 2 5 

  รวม 18 12 12 30 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24  

 
 
 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

------  วิชาเลือก 3 2 2 5 
------  วิชาเลือก 3 2 2 5 
------  วิชาเลือก 3 2 2 5 

7133402 บังคับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร 3 2 2 5 
7133407 บังคับ การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
3 2 2 5 

7134902 บังคับ โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3 0 4 9 
  รวม 18 10 14 34 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24  
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

------  วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 
------  วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 

7054801 ฝึก การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือ
ฝึกสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

1 0 60 0 

7132401 บังคับ ระบบส านักงานอัตโนมัติ 3 2 2 5 
  รวม 10 6 66 15 

 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 66  
 
 
 

 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 

รหัสวิชา 
 

หมวด
วิชา 

 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

7054802 
 

ฝึก ฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 6 0 450 0 

7054803 ฝึก ฝึกสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 6 0 600 0 
  รวม    - นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา 

      - นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา 
6 
6 

0 
0 

450 
600 

0 
0 

 

ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 450 ชั่วโมง 
ชั่วโมงเรียน : นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาต่อภาคการศึกษา 600 ชั่วโมง 

 
 
 
  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
     ค าอธิบายรายวิชา ตามภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ 
ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

1. ผศ.สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2546 
 

2536 

32 32 32 32 

2. นายพฤกษ์ไพร  เพ็งพารา ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ) 
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร ์: 
คอมพิวเตอร)์ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

2557 
2546 

 
2541 

32 32 32 32 

3. ผศ.จารุต  บุศราทิจ วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตร ์
     สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2549 
 

2540 

32 32 32 32 
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3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 
 
 แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 

ดดดด 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ 
ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

1. ผศ.ศิวาพร  เหมียดไธสง ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2544 
 

2536 

32 32 32 32 

2. นางสุกัญชลิกา  บุญมาธรรม 
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2549 
 

2541 

32 32 32 32 

3. นางสาวศิริพร    อ่วมศิร ิ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

2558 
 

2555 

32 32 32 32 

ดดดด 
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3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 

 
 แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

1. อาจารย์กายทิพย์  เพ็งกับหน ู วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์   
ทล.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์   

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภฏัอุบลราชธานี 

2546 
2547 
2537 

32 32 32 32 

2. นายกรกรต  เจรญิผล 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่
การศึกษา)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2554 
 

2540 

32 32 32 32 

3. อาจารย์นันทิรา  ธีระนันทกุล ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2552 
 

2550 

32 32 32 32 

 
        หมายเหตุ     ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ 
ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

1. ผศ.สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2546 
 

2536 

32 32 32 32 

2. นายพฤกษ์ไพร  เพ็งพารา ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ) 
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร ์: 
คอมพิวเตอร)์ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

2557 
2546 

 
2541 

32 32 32 32 

3. ผศ.จารุต  บุศราทิจ วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตร ์
     สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2549 
 

2540 

32 32 32 32 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 
 แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 

ดดดด 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ 
ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

1. ผศ.ศิวาพร  เหมียดไธสง ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2544 
 

2536 

32 32 32 32 

2. นางสุกัญชลิกา  บุญมาธรรม 
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2549 
 

2541 

32 32 32 32 

3. นางสาวศิริพร    อ่วมศิร ิ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

2558 
 

2555 

32 32 32 32 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 
 แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

1. อาจารย์กายทิพย์  เพ็งกับหน ู วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์   
ทล.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์   

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภฏัอุบลราชธานี 

2546 
2547 
2537 

32 32 32 32 

2. นายกรกรต  เจรญิผล 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่
การศึกษา)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2554 
 

2540 

32 32 32 32 

3. อาจารย์นันทิรา  ธีระนันทกุล ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2552 
 

2550 

32 32 32 32 

 
           หมายเหตุ  :  ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี ้
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
  4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาท างานได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้ 
  4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได ้
 4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน และการคิดวิเคราะห์ประมวลผล 
 4.2 ช่วงเวลา  
  ชั้นปีที่  4    
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ข้อก าหนดในการท าโครงงานให้เป็นไปตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือประยุกต์ในการท าโครงงาน โดย
การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา และสามารถท าคู่มือเอกสารรายงานโครงงานได้   
  5.2 ผลการเรียนรู้  

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการแก้ปัญหา  สามารถน าคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาและสามารถท าคู่มือเอกสารรายงาน
โครงงานได้ 
  5.3 ช่วงเวลา  ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
  5.5 การเตรียมการ  
  5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  5.5.2 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  
  5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
  5.5.4 มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา  
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจาก
ผลส าเร็จของโครงงาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 



หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1)  ด้านบุคลิกภาพ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้       
ก้าวสู่มืออาชีพ 

  

-  ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามี มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   
   ก้าวสู่มืออาชีพ ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษา         

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ  โดยให้มีการเน้น

คุณลักษณะบัณฑิตตามปรัชญาของคณะ คือ มีวินัย        
ใฝ่เรียนรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ 

-  จัดโครงการอบรมมารยาทการเข้าสังคมตามแบบ
วัฒนธรรมที่ดีในสังคมไทย 

2)    ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

 

-  ส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
-  จัดท าโครงการอบรมภาวะผู้น าและความรับผิดชอบใน

กิจกรรมต่าง ๆ  
3)    ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

-  จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายและ
จริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์  ซึ่งเน้น
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

-  จัดให้อบรมให้มีความรู้ทางด้านพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550  
เพ่ือให้น าไปใช้ในการปฏิบัติและประกอบอาชีพที่
ถูกต้อง 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1.  มาตรฐานผลการเรียนรู้  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  (TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้ 
 1.1.  ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม  
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 1)  ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ 
การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
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3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4)  มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
5)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 
  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
    1)  สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี 

การฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
    2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
   3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  
   กรุณาและความเสียสละ 
   4)  สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
   5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
   6)  เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของ 
   มหาวิทยาลัย 
   7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
   8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
   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 าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ  
 
 

 1.2  ทักษะทางความรู้  
  2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1)  มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต                         

2)  มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

3)  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
4)  รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  และ

ระดับนานาชาติ 
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  2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 
 1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
 2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 
  3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด    

การอ่าน และการเขียน 
 4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
  อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จริง 
 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
    1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
    2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
    3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย 
   4)  ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
    5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
   6)   ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่

ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
 
 1.3  ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน  

การแก้ปัญหา 
 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
    2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
    3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ท า

รายงาน 
    4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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   3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)   ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

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

 

 1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2)   สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ของกลุ่ม  ทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
4)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบ   
5)  มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง  

เหมาะสม 
6)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
    และความรับผิดชอบ 
    1) ส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
    2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
     ทักษะการอยู่ในสังคม 
    3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
    4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
    5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ 

     ของตนเองและผู้อ่ืน 
    6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
    คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
    7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

   4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 
    1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
    2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
    3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
    4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5)   ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 
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 1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

1)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ 

2)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3)  สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 

4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
 

  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

แก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  โดยใช้คอมพิวเตอร์และ

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

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
 
   5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
    2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
   3)    ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

1050101 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน                        

1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ความงอกงามส่วนบุคคล                        

1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง                        

1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร                        

1510101 จริยธรรมและทกัษะชวีิต                        

1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ                        

1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ                        

1520103  การคิดเชิงสร้างสรรค์                        

1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                         

1540202 ภาษาไทยเพื่อกจิธุระ                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์                        

1540204 ภาษาไทยส าหรับคร ู                        

1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                         

1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทกัษะการเรียน                        

1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ                        

1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                        

1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                        

1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 
              อาเซียน 

                       

1550107 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                        

1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น                        

1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                        

1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                        

1580101 ภาษาฮินดีเบื้องต้น                        

1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร                        

1590101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                         

1590102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                        

1610101 ภาษาเขมรเบื้องต้น                        

1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                        

1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น                        

1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        

1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น                        

1630102 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร                        

1640101 ภาษาเวียดนามเบือ้งต้น                        

1640102 ภาษาเวียดนามเพือ่การสื่อสาร                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                        

2010102 ช่างเมืองเพชร                        

2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป ์                        

2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี                        

2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีง                        

2500101 การเมืองและการปกครองไทย                        

2500102 วิถีไทย                        

2500103 ความเป็นพลเมือง                        

2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

2500105 เพชรบุรีศึกษา                        

2500106 อาเซียนศึกษา                        

2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท                        

2500108  ความรับผิดชอบต่อตนเอง                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

2500109 สังคมน่าอยู่                        

2500110 อัตลักษณ์ไทย                        

2560111 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่                        

2560101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                        

3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น                        

3560102 ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม                        

3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        

3560504 การบริหารการเงินสอนบุคคล                        

3600101 การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น                        

4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        

4010702 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต                        

4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทีย่ัง่ยืน                        

4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

4020101 เคมีในชีวิตประจ าวัน                        

4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย                        

4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ ์                        

4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต                        

4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน                        

4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        

4040102 การคิดและการตัดสินใจ                        

4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ                        

4070302 สุขภาพครอบครัว                        

4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ                        

4080102 นันทนาการเพื่อชวีิต                        

4080103 รูปร่างและการควบคุมน้ าหนกั                        

4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

4080105 ทักษะการว่ายน้ า                        

4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น                        

4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจ าวัน                        

4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                        

5000101 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                        

5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ                        

5060609 ทรัพยากรทางน้ าและการอนรุักษ์                        

5070311 การถนอมอาหารในชวีิตประจ าวัน                        

5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ                        

5070614 อาหารเพื่อสขุภาพ                        

5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ                        

5540602 พลังงานทดแทน                        

5540603 การประหยัดพลังงาน                        



 

 

64 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

5570103 ไฟฟ้าส าหรับชวีิตประจ าวัน                        

5580704 เทคโนโลยีอัจฉรยิะ                        

5590101 การขับขี่ปลอดภัย                        

5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น                        

7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดท าเอกสารงานค านวณ                        

7130402 เทคโนโลยีการน าเสนองาน                        

7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู                        

8010801 การช่วยฟื้นคืนชีพ                        

8010802 การจัดการดูแลผู้ประสบภยัพิบัติ                        

8010804 ชีวิตและสุขภาพ                        

8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาตขิองคนไทย                        
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2 .  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนักในคุณค่า  คุณธรรม และจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักการเสียสละ 
  2) มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
  3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ให้ความส าคัญในคุณค่า  คุณธรรม และจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักการ
เสียสละ และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย แต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ท าเป็นทีม ที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร และสังคม 
  4) ให้ความส าคัญต่อการเคารพกฏระเบียบต่าง ๆ ขององค์กร โดยผู้สอนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
   2) พิจารณาและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  3) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
  4) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
  5) ประเมินจากการแต่งกาย 

 6) ประเมินการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ 
 2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้ด้านหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
  3) สนใจพัฒนาความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
  4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
  5) สามารถประเมินศักยภาพและแนวทางเพ่ือการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎี และการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
  2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 
  3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
  4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  5) การศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
  6) ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนประเมินศักยภาพเพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยการสอบใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี  และประเมินผลการปฏิบัติ 
  2) การทดสอบย่อย 
  3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
 4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาท่ีได้ศึกษาจากสถานการณ์จริง 
  5) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ  หรือ สหกิจศึกษา 
  6) ประเมินจากการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ในการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ 
  2) วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ และสามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะ
กับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการฝึกปฏิบัติ 
  2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
  3) การศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
  4) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นขั้นตอน   
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ 
  2) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการสืบค้น วิเคราะห์ และฝึกภาคปฏิบัติ 
  3) ประเมินจากทักษะการศึกษาค้นคว้า ผลงานและการรายงาน 
  4) ประเมินผลจากการท าชิ้นงาน 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความรับผิดชอบการเรียนรู้ และงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
  2) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้ 
  3) แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  1) ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม 
  2) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
  3) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) ประเมินจากการรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน และทักษะการแบ่งหน้าที่การท างาน 
  2) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
  3) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในได้อย่างเหมาะสม 
  2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3) สามารถใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ฝึกการใช้ เครื่องมือที่ จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันในการท างาน และประยุกต์ ใช้
คอมพิวเตอร์ 
  2) ฝึกการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการใช้สถิติประยุกต์ 
  3) ฝึกใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ 
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 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินจากการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างาน และประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
  2) ประเมินจากการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการใช้สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ประเมินจากการใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

กลุ่มวชิาแกน 

7011701  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                 

7011702  ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร ์                 

7021501  กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์                              

7041301  ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                 

7041302  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                 

7042201  ระบบปฏิบตัิการ                 

7054901  การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร ์                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

7111001   คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์                 

7111101   มาตรฐานระบบสารสนเทศ                 

7111201   หลักการวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงคอมพิวเตอร์                                

7111202   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย                 

7112001   คณิตศาสตร์ดสิครีตส าหรับคอมพวิเตอร ์                 

7112301   การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและ โพรโทคอลอินเทอรเ์น็ต                   

7112402   ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ ่                  

7113402   วิทยาการรหสัลับ                 

7113404   การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏบิัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์                 

7113405   เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

7113406   การตรวจสอบและประเมินเครือข่าย                 

7113407   ทักษะวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์                 

7113701   การออกแบบและการบริหารเครอืข่าย                 

7114901   สัมมนาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์                 

7114902   โครงงานทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

7112101   ไมโครคอมพิวเตอร์และ ไมโครโปรเซสเซอร ์                 

7112201  โครงสรา้งข้อมูลและการวเิคราะห์ขั้นตอนวิธี                  

7112401   ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์                 

7112501   ความมั่นคงในระบบฐานข้อมลู                  

7113401   การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล                 

7113501   การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ                 

7114501   การจัดการความเสี่ยง                 

7114502   เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอนิเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง                 

7114903  
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครอืข่ายและความมั่นคง 
 ปลอดภัยไซเบอร ์1 

                

7114904  
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครอืข่ายและความมั่นคง 
 ปลอดภัยไซเบอร ์2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ 

แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลตมิีเดีย  

7121101   หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร ์                 

7122102   สถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต ์                 

7122402   เทคโนโลยีเว็บ                 

7122404   การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน                 

7123104   คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร ์                 

7123302   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                 

7123403   การประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์                 

7121202  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   กลุ่มวชิาบังคับ 

แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลตมิีเดีย    

7123601   การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล                 

7123704   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                 

7123705   การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว                 

7123707   การออกแบบเชิงเสมือน                  

7124303   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ                  

7124901   การสัมมนาเทคโนโลยเีว็บและมลัติมีเดยี                 

7124902   โครงงานเทคโนโลยีเว็บและมัลตมิีเดีย                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก  

แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลตมิีเดีย 

7121201   หลักการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร ์                 

7121304   โครงสรา้งข้อมูลและการวเิคราะห์ขั้นตอนวิธี                  

7121602   เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์                 

7122202   ระบบรับ/ให้บริการ                 

7123103   ระบบปัญญาประดิษฐ์                  

7123204   การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ ์                 

7123305   เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร ์                 

7123306   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาภาพ                 

7123307   การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมภาษา                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก 

แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลตมิีเดีย 

7123402   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร                 

7123404   เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย                 

7123405   การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมไบล ์                       

7123706   การพัฒนาเกม                 

7123903  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1                 

7123904  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2                 

 

 

 

 

 



 

 

77 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   กลุ่มวชิาบังคับ 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  

7131101   หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ านักงาน                 

7131202   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย                 

7131301   เทคโนโลยีการจดัการเอกสาร                 

7132102   สถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต ์                 

7132301   การประยุกต์ใช้แผ่นตารางท าการ                 

7132302   เทคโนโลยีการน าเสนอส าหรับส านักงาน                 

7132304   โปรแกรมประยุกต์ในการจดัการส านักงานขั้นสูง                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาบังคับ  

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

7132401   ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ                 

7133104   คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร ์                 

7133201   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในส านักงาน                 

7133202   การจัดการฐานข้อมูลส านักงาน                 

7133402   เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่อการบริหาร                 

7133407   การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ านักงาน                  

7134901   การสัมมนาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ส านักงาน                 

7134902   โครงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ านักงาน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  

7131403   การยศาสตรเ์พื่อการออกแบบในส านักงาน                 

7131404   การติดต่อสื่อสารและการจดัการ                 

7132103   การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น                 

7132104   กฎหมายส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน                 

7132303   การออกแบบอันตรกิริยาระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร ์                 

7132402   ความมั่นคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่                   

7133303 เทคโนโลยีสื่อประสมส าหรับส านักงาน                 

7133304   ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ                 

7133306 การเขียนโปรแกรมภาษาภาพส าหรับระบบสารสนเทศส านักงาน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทางปญัญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

7133403   การประยุกต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์               

7133405   การบริหารบุคลากรวิชาชีพ              

7133702   ความมั่นคงของเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ส านักงาน              

7134105   ทฤษฎีการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตามแนวพระราชด าร ิ              

7134303   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ              

7134408   การพัฒนาคุณภาพการบริการในส านักงาน               

7134603   การประยุกต์การจดัการด้วยอินเทอร์เน็ต              

7134701   ไวรัสคอมพิวเตอร์และการกู้แฟ้ม                   

7134903   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคลากร
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7054801  
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษาด้าน
คอมพิวเตอร์ประยุกต ์                    

7054802   การฝึกประสบการณด์้านคอมพิวเตอร์ประยุกต ์                 

7054803   ฝึกสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอรป์ระยุกต ์                 

 



หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย               

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา  
  มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจาก 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน  โครงงาน และ/หรือปัญหา 

พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต   ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม      

เพ่ือ ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึ งพอใจในด้านความรู้          

ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียิ่งขึ้นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
 



หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศท่ีประกอบด้วย  
1.1.1  บทบาทหน้าที่ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน  
1.1.2  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ  
1.1.3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆของคณะ  
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะ 

ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 

 1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่  
1.2.1 ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัว เองเข้ าสู่ ก ารเป็นอาจารย์ ใน             

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.2.2 ให้ค าแนะน าและร่วมการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส  
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่  
 

 1.3 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ให้ได้รับการพัฒนาสร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
การสอนอย่างทั่วถึงในด้านจัดการเรียนการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรง       
ในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และ   
การประชุมทางวิชาการ  ความรู้งานวิจัยที่ทันสมัย  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะ  และส่งเสริมให้
เข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน 

1.3.1  สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  
1.3.2  ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ  
1.3.3  สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะ  
1.3.4  ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะหรือภายนอกคณะและตีพิมพ์ผลงาน  
1.3.5  เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
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2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 

1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
   1.1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ        
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม        
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

1.2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
2.1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2.2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

   2.3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ  

2.4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 
 



หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) จะต้อง

ปฏิบัติตามค ารับรองหรือระเบียบข้อบังคับของ สกอ. ซึ่งมีระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานดังนี้ 
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสตูร มีหน้าที่ ก ากับดูแลการบริหารหลกัสตูร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามพันธกิจหลัก
และงานที่มอบหมายอื่น ๆ มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา       
มีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกปี และมีหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี  
โดยน าความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา และมีการจั ดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายกลุ่มวิชาให้อาจารย์สอนตามวิชาชีพและประสบการณ์ 
 1.3 มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
การศึกษาของนักศึกษา มีการประเมินผลการศึกษาเพื่ อน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียน      
การสอน และมีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาทุกช้ันปี 

1.4 มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี 
 
2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และภาวการณ์มีงานท า
ของบัณฑิต หลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้ง
ผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้ 
 2.1 สาขาวิชาส ารวจอัตราการมีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์หลังส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 
3.5 (เกณฑ์ดี) จากจ านวนเต็ม 5 และน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยัง
ติดตามความต้องการาของตลาดแรงงานและสังคมเพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาบัณฑิตรุ่นต่อไป 
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3.  นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 
 3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา คือ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทย์-คณิต สายศิลป์-ค านวณ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (เทียบโอน) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือตาม
ดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ) 
 3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
  1) ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพที่จ าเป็นให้กบนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
  2) มีระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยสาขาวิชาจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน และมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบบทบาท และ
หน้าที่การเป็นที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีแฟ้มประวัตินักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การให้ค าปรึกษา สาขาวิชาจัดให้มีช่ัวโมงที่อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
  3) มีระบบการอุทรธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน า 
 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4.  อาจารย์  
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการับอาจารย์ใหม่ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและ ทบทวน
หลักสูตร การบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  1) ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับ
หลักสูตร ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และระดับคะแนนภาษาอังกฤษ 
  2) มหาวิยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามก าหนด 
  3) คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน 
  4) เสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่านการทดสอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งระเบียบ 
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 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  1) การแต่งตั้งและจ้างอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามความต้องการความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ
เท่านั้น และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  2) พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาเลือกตามประวัติอาจารย์ที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ซึ่งการจ้างอาจารย์พิเศษเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านตามรายวิชานั้น ๆ ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย
หนึ่งภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอรายช่ือ 
  3) อาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรจัดท าไว้ประกอบการสอน
และต้องรับการประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา ส าหรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษอนุมัติท าโดย
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน       
การสอน 
  2) อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรเพื่อ
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ตรลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  3) คณาจารย์มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีกระบวนการสาระส าคัญของหลักสูตรด้วย
การวิเคราะห์งานซึ่งแสดงความเช่ือมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี 
 หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงได้ให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ัน ๆ โดยค านึง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้
เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดข้ันตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการด าเนินการทวน
สอบ แนวปฏิบัติกรณีมีประเมินผลสัมฤทธ์ิ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นการ
ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 



 88 

6.  บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 6.1 การบริหารงานบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  1) ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการและ
บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างต่ าปริญญาตรี  
  2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาปฏิบัติการ โครงสร้างและการ
บริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเป็น
ประจ าทุกปี 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  คณะและสาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่ อจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน  
โสตทัศนูปกรณ์  วัสดุครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
และสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  นอกจากนั้นได้มีการประสานงาน
กับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อต าราและสื่อการเรียนการสอน 
 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก         
วิทยบริการเป็นผู้ด าเนินการการบริหารจัดการ  ส่วนระดับคณะและสาขาวิชามีหนังสือ ต าราและวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนั้นมีเพียงพอที่จะใช้ใน
การฝึกทักษะที่จ าเป็น แต่ในส่วนของการฝึกทักษะเฉพาะ หรือการวิจัยยังมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีดังรายการต่อไปนี้ 
  1) อาคารเรียน ใช้อาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        
ซึ่งเป็นอาคาร 3 ช้ัน แต่ละห้องมีขนาด 8 x 8 เมตร ความจุ 40 ที่นั่ง จ านวน 18 ห้อง  
  2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ใช้ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ห้องปฏิบัติการทั่วไป  
    ขนาด  8 x 8 เมตร ความจุ 28 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 28  ชุด  จ านวน 2 ห้อง  
    ขนาด  8 x 8 เมตร ความจุ 40 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 40  ชุด  จ านวน 4 ห้อง  
    ขนาด  8 x 8 เมตร ความจุ 28 ที่นั่ง  มีอุปกรณ์แม็กอินทอช 28  ชุด  จ านวน 1 ห้อง   
        ใช้เป็นห้อง Macintosh 
    ขนาด 8 x 12 เมตร ความจุ 60 ที่นั่ง มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 60 ชุด จ านวน 1 ห้อง  
    ทุกห้องสามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่นั่งผ่านระบบ Network  
    2) ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และระบบไรส้าย 

(1) ห้องปฏิบัติการมัลตมิีเดีย  พร้อมอุปกรณ์ด้านมลัติมีเดีย และอินเทอร์เน็ต 
(2) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ประกอบด้วย Internet Server 5 ชุด 

เช่ือมต่อ ISP Uninet  
(3) ระบบปฏิบัติการ Wireless LAN  และอินเทอร์เน็ต แบบ Unlimited User  
     ครอบคลุมพื้นที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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  3)  อุปกรณ์การสอนท่ัวไป   ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเพียงพอส าหรับด าเนินการ 
    1.  เครื่องฉายสญัญาณคอมพิวเตอร์แบบแอลซีด ี 20  เครื่อง 
    2.  เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสามมิติ                     18  เครื่อง 
    3.   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์                                        12  เครื่อง 
    4.  เครื่องพมิพ์อิงค์เจ็ต (A3) 2    เครื่อง 
    5.  เครื่องพมิพ์เลเซอรส์ี (A4) 2    เครื่อง 
    6.  เครื่องพมิพ์เลเซอร์ขาวด า (A3) 3    เครื่อง   
    7.  เครื่องพมิพ์เลเซอรส์ี (A3) 2    เครื่อง 
    8.  สแกนเนอร ์  2    เครื่อง 
    9.  เครื่องเสียงสเตอริโอ 2    ชุด 
    10.  เครื่องเล่น CD ความจุ  50, 25, 5 แผ่น 3    เครื่อง 
    11.  เครื่องเล่น DVD 2    เครื่อง 
    12.  เครื่องเล่น/บันทึกวีดิทัศน ์ 2    เครื่อง 
    13.  เครื่องบันทึก Audio CD  1    เครื่อง 
    14.  อินเทอรเ์น็ตโฮสต์  (Uninet) 1    ระบบ 
    15.  ระบบไร้สายแลนและอินเทอร์เน็ต  6    ระบบ 
    16.  ไมโครคอมพิวเตอร์                            309  เครื่อง 
    17.  ชุดตัดต่อและบันทึก VCD , CD, DVD 2    ชุด 
    18.  กล้องถ่ายภาพดิจิทลั 2    กล้อง 
    19.  กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ดิจิทลั 2    กล้อง 
    20.  ซอฟต์แวร์มีลิขสิทธ์ิ  
      ระบบปฏิบัตกิาร / เครือข่าย 
       Windows 
      Multi Media 
       Sony Vegas 
      Adobe Master Colleetion CS6 
      Sound Forge Pro 10 
      Camtasia Studio 
      Visual BASIC 
      C, C++, Visual C, C Builder 
      Java 
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 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ  ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็นเพิ่มเติม  
ในส่วนของคณะและสาขาวิชา มีการจัดหาวัสดุ- อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้สอน
อย่างเป็นระบบ และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกันมีเจ้าหน้าที่ของ
สาขาวิชาจัดหมวดหมู่พร้อมลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ต ารา และสื่อการสอนต่าง ๆ โดยมีการประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรดังนี้ 
  1) จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนส าหรับการใช้ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี 
  2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางการวางแผน
พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ 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 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

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 การประเมินผลการเรียนรู้   จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปีท่ีแล้ว 

 
    

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง      
10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 
   

  

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      
12. อื่น ๆ ระบุ. . .       

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 9 9 10 11 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 8 9 

 

เกณฑ์ประเมิน :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  ตัวบ่งชี้บังคับ  (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจ านวนตวับ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม  
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 



หมวดที่ 8  กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยกรรมการบริหารหลักสูตร หลังการสอนวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษาวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา   และรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์    
การสอน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา และ/หรือมีการสังเกตการณ์สอนโดยกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

โดยส ารวจและประเมินภาพรวมจากข้อมูลนักศึกษาปีสุดท้าย  บัณฑิตใหม่  และผู้ใช้ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินบริหาร
หลักสูตรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ  
 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผลการประเมินที่ได้มาด าเนินการปรับปรุงค ารายวิชา

กรณีท่ีพบปัญหาในรายวิชา 
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินผลเสนอประเด็นที่

จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร และจัดประชุมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  โดยปรับปรุงครั้ง
ต่อไป พ.ศ. 2563 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1025451 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3–0–6) 
   Thai for Communication  
   การฝึกและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนให้สามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพ่ือจับใจความส าคัญการแปลความการตีความและการขยายความฝึกพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เขียนและการใช้สื่อประสมในทางวิชาการในการน าเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาจริยธรรมในการใช้ภาษาไทยการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง 
 

1025452 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ            3(3–0–6) 
   Thai for Business Specific Purposes 
   การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูดการเขียน
ในโอกาสต่างๆการพูดแสดงความคิดเห็นการเจรจาทางธุรกิจการเขียนจดหมายธุรกิจการเขียนหนังสือโต้ตอบ
ทางธุรกิจการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจการสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจใน
สถานการณ์จริง 
 

1025453 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์         3(3–0–6) 
   Thai for Critical thinking  
   หลักการคิดประเภทของการคิดการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์เน้นทักษะการรับสารจากการ
ฟังและการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอได้การฟังเพ่ือจับใจความการ
ฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความการฟังอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความการอ่าน
เพ่ือการวิเคราะห์การอ่านเพ่ือการตีความและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และ
สถานการณ์จริง 
 

1540204 ภาษาไทยส าหรับครู     3(3–0–6) 
   Thai for Teachers 
   การฝึกและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ธรรมชาติของภาษาลักษณะเฉพาะของภาษาไทยหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาไทยโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะความเป็นครู 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1005151 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3–0–6) 
   English for Communication  
   การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันโดยใช้ศัพท์ส านวนและโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมน าเสนอความคิดและความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสากลที่ได้จากการฟังและการอ่านจากสื่อที่หลากหลายการสื่อสารในสังคมออนไลน์
และสถานการณ์จริง 
 

1005154 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน  3(3–0–6) 
   English for Study Skills 
   การพัฒนาทักษะการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าการฟังและการอ่านการอนุมานความการจับใจความ
และรายละเอียดส าคัญการสรุปความและน าเสนอข้อมูลด้วยการพูดและการเขียนสั้น ๆ ต่อบุคคลต่อสาธารณะ
การแสวงหาความรู้สื่อต่าง ๆ สื่อออนไลน์สาธารณะและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

1005151 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ   3(3–0–6) 
   English for Careers 
   การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริบทการสนทนาในโอกาสต่างๆการแสดงความคิดเห็นการ
อ่านสรุปความการเขียนในงานอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ศัพท์ส านวนและโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 

1005154 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3–0–6) 
   Foundation English 
   ความรู้เบื้องต้นของภาษาอังกฤษด้านเสียงและโครงสร้างทางภาษาค าศัพท์ความหมายของ
ประโยคการเรียงล าดับค าการออกเสียงค าวลีและประโยคเพ่ิมพูนทักษะการสื่อสารระดับพื้นาานเรียนรู้ค าศัพท์
อย่างน้อย 1,500 ค าท้ังที่เก่ียวข้องกับบริบทของผู้เรียนและสากล 
 

1005155 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ         3(3–0–6) 
   English for Business Communication 
   ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจฝึกทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนตามบริบท
การสื่อสารทางธุรกิจทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ์พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์การ
น าเสนอสินค้าการสื่อสารทางธุรกิจท้องถิ่นและสากลทั่วไปโดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสังคมออนไลน์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1005156 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน        3(3–0–6) 
   English for ASEAN Cultural Communication 
   การฝึ กทั กษ ะภ าษาอั งกฤษ เพ่ื อการสื่ อ ส ารการ ฟั งการ พู ดการ อ่ าน และการ เขี ยน 
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างบูรณาการใช้ค าศัพท์ส านวนและภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทในอาเซียน
ศึกษาข้อมูลความรู้ระดับพ้ืนาานของประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาทักษะการน าเสนอความคิดความรู้การ
อภิปรายการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการแสวงหาความรู้ผ่ านสื่อต่างๆและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 

1550107 ภาษาอังกฤษส าหรับครู    3(3–0–6) 
   English for Teachers 
   การศึกษาและพัฒนาทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารทางด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นน าเสนองานทางวิชาการและการฝึกสอนในสถานการณ์จริงโดยใช้ค าศัพท์ส านวนและรูปประโยคที่
ถูกต้องเหมาะสม 
 

1015151 ภาษาพม่าเบื้องต้น     3(3–0–6) 
    Basic Burmese 
   ฝึกทักษะพ้ืนาานการฟังพูดอ่านเขียนภาษาพม่าในระดับต้นและศึกษาโครงสร้างพ้ืนาานของภาษา
พม่าระบบเสียงค าประโยคระดับพื้นาาน 
 

1015154 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   3(3–0–6) 
   Burmese for Communication 
   เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้ค าศัพท์ ส านวนและรูปประโยคท่ีถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
 

1015151  ภาษาจีนเบื้องต้น       3(3–0–6)
     Basic Chinese  
   หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน  ( ฮ่ันอวี่พินอิน)การอ่านออกเสียงที่ถูก
วิธีและเป็นมาตราานสากลบูรณาการทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนาานฝึกท่องจ า
บทสนทนาและอ่านข้อความสั้น ๆ และเขียนประโยคพ้ืนาานโดยใช้รูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนาาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1015154 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร           3(3–0–6) 
   Chinese for Communication 
   เรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดย
ใช้ค าศัพท์ส านวนและรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
 
1015151 ภาษาฮินดีเบื้องต้น     3(3–0–6) 
   Basic Hindi 
   เรียนรู้ระบบเสียงภาษาฮินดีฝึกทักษะการฟังการพูดส านวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและเรียน
ตัวอักษรภาษาฮินดีเพื่อสามารถอ่านและเขียนค าศัพท์และส านวนพื้นาานได้ 
 
1015154 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร   3(3–0–6) 
   Hindi for Communication 
   เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดยใช้
ค าศัพท์ส านวนและรูปประโยคท่ีถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
 
1015151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น            3(3–0–6) 
   Basic Japanese   
   เรียนรู้ระบบเสียงภาษาญี่ปุ่นฝึกทักษะการฟังการพูดส านวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและเรียน
ตัวอักษรฮริากานะและตัวอักษรคาตาคานะเพ่ือสามารถอ่านและเขียนค าศัพท์และรูปประโยคข้ันพ้ืนาานได้ 
 
1590102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร          3(3–0–6) 
   Japanese for Communication   
   พัฒนาทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
สามารถใช้ค าศัพท์ส านวนและรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
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1115151 ภาษาเขมรเบื้องต้น     3(3–0–6) 
   Basic Khmer 
   เรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมรฝึกทักษะการฟังการพูดส านวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและเรียน
ตัวอักษรภาษาเขมรเพ่ือสามารถอ่านและเขียนค าศัพท์และส านวนพื้นาานได้ 
 
1115154 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   3(3–0–6) 
   Khmerfor Communication 
   เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดย
ใช้ค าศัพท์ส านวนและรูปประโยคท่ีถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
 

1145151 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น     3(3–0–6) 
   Basic Korean 
   เรียนรู้ตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมค าฝึกทักษะพื้นาานด้านการฟังพูดอ่านและเขียน
ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ข้ันพ้ืนาาน  
 

1145154 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3–0–6) 
   Korean for Communication  
   เรียนรู้ทักษะการอ่านและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพ้ืนาานศึกษาและฝึกทักษะการสนทนา
เรื่องท่ัวๆไปเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการใช้ค าศัพท์ส านวนต่างๆตามวัฒนธรรมของเกาหลี 
 

1115151 ภาษามลายูเบื้องต้น     3(3–0–6) 
   Basic Malay 
   ฝึกทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษามลายูในระดับต้นและศึกษาโครงสร้างพ้ืนาานของภาษา
มลายูระบบเสียงค าและประโยคระดับพื้นาาน 
 

1115154 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   3(3–0–6) 
   Malayfor Communication 
   เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดย
ใช้ค าศัพท์ส านวนและรูปประโยคท่ีถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
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1125151 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น    3(3–0–6) 
   Basic Vietnam 
   ฝึกทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาเวียดนามในระดับต้นและศึกษาโครงสร้างพ้ืนาานของ
ภาษาเวียดนามระบบเสียงค าและประโยคระดับพื้นาาน 
 
1125154 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  3(3–0–6) 
   Vietnamfor Communication 
   เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
โดยใช้ค าศัพท์ส านวนและรูปประโยคท่ีถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
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 2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน         3(3–0–6) 
   Human Behavior and Self Development 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ปัจจัยพ้ืนาานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยาจิตวิทยา
สังคมวิทยาและจริยธรรมปรัชญาในการศึกษาตนการพัฒนาตนและบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์และการท างาน
เป็นทีมทักษะการจัดการภาวะความขัดแย้งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการแก้ปัญหาทักษะการ
แสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ และการเสริมสร้างสุขภาวะ 
 
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล         3(3–0–6) 
   Life Skills for Personal Growth 
   ความหมายแนวคิดการเจริญเติบโตและพัฒนาการองค์ประกอบทักษะชีวิตในด้านส่วนบุคคล
ครอบครัวด้านสังคมการเรียนรู้การพ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน 
 
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง         3(3–0–6) 
   Psychology of Peace and Reconciliation 
   ความหมายความเป็นมาแนวคิดทฤษฏีและความส าคัญของการสร้างสันติภาพในโลกยุคใหม่ภาวะ
ผู้น าและการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขวิถีทางสู่สันติภาพและความสมานฉันท์
รวมทั้งการประยุกต์หลักศาสนาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี 
 
1050213  จิตวิทยาการสื่อสาร      3(3–0–6) 
   Psychology of Communication 
   แนวคิดและกระบวนการสื่อสารวิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การการสื่อสารระหว่างบุคคลกลุ่ม
และองค์การการเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดีการสะท้อนกลับของการสื่อสารโครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์
กับประสิทธิภาพของการสื่อสารผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงานความพึงพอใจในงานและการ
สร้างความผูกพันต่อองค์การรวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การได้แก่การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยาการบริหารจัดการกับข่าวลือการ
สร้างแรงจูงใจเพ่ือการชักชวนและการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล 
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1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต            3(3–0–6)
   Ethics and Life Skills 
   แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญาศาสนาและวิทยาศาสตร์จริยธรรมหลักจริยธรรมเพ่ือการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามการพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆการคิดอย่างมีวิจารณญาญการแก้ปัญหาการเรียนรู้การพ่ึงตนเอง
และกระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพ่ือการด ารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข 
 
1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ          3(3–0–6) 
   Information Literacy Skills 
    ความหมาย ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริหารกลยุทธ์และทักษะ
การแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ สืบค้นสารสนเทศ าานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรวบรวมและประเมิน
ค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเสนอ
สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 
 

1045152 ทักษะการคิดเชิงระบบ    3(3–0–6) 
   Systemic Thinking Skill 
   ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบการคิดสังเคราะห์เชิงระบบการคิดประเมินเชิงระบบ
และการคิดพัฒนาเชิงระบบเกี่ยวกับสิ่งใดๆบนพ้ืนาานที่ว่าแต่ละสิ่งล้วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบและมีความเป็น
ระบบสิ่งเหล่านั้นเช่นตนของตนเองบุคคลอื่นองค์กรทรัพยากรสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
1045153    การคิดเชิงสร้างสรรค์    3(3–0–6) 
   Creative Thinking 
   ความหมายความส าคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์หลักการวิธีการและเทคนิคในการคิดเชิง
สร้างสรรค์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์วิธีการฝึกเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการคิดแบบสร้างสรรค์การสร้างต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
 

4515151 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์          3(3–0–6) 
   Aesthetics of Visual Arts 
   ความงามตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร์การรับรู้ความงามทางธรรมชาติและศิลปะการพัฒนา
ประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์รูปแบบแนวคิดความเชื่อและทฤษฏีของงานทัศนศิลป์ในโลกศิลปะตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่าความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เพ่ือก้าวทันโลกในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
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4515152 ช่างเมืองเพชร             3(3–0–6) 
   Phetchaburi Artisan 
   ประวัติงานช่างเมืองเพชรเนื้อหาแรงบันดาลใจและกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติ
สัญลักษณ์คติความเชื่อภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชรทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติทักษะ
งานช่างเมืองเพชรความซาบซึ้งในงานช่างและฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง 
 
4505151 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์     3(3–0–6) 
   Aesthetics of Drama 
   สุนทรียศาสตร์สุนทรียภาพการรับรู้ความงามทางธรรมชาติความส าคัญที่มาลักษณะและชนิดการ
แสดงของไทยสากลที่มีต่อวิถีชีวิตไทยนาฏศิลป์พ้ืนเมืองนาฏศิลป์ท้องถิ่นนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ประเทศเพ่ือน
บ้านความแตกต่างกันของวัฒนธรรมและฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ 
 
4515151 สุนทรียภาพทางดนตรี     3(3–0–6) 
   Aesthetics of Music 
   สุนทรียศาสตร์สุนทรียภาพมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพ้ืนาานของดนตรีเครื่องดนตรีวง
ดนตรีประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีสากลและดนตรีอาเซียนผ่านประสบการณ์ตรงเพ่ือน าไปสู่
สุนทรียภาพและการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ความแตกต่างกันของ
วัฒนธรรมและฝึกทักษะทางดนตรี 
 

2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง          3(3–0–6) 
   The Way of Life Sufficiency Economy 
   ความหมายปรัชญาของเศรษากิจพอเพียงลักษณะความส าคัญแนวคิดทฤษฎีและหลักการของ
เศรษากิจพอเพียงรวมทั้งการน าองค์ความรู้ของเศรษากิจพอเพียงไปใช้แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

103 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4050104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           3(3–0–6) 
   Human and Environment 
   ความหมายความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศน์ห่วงโซ่อาหาร
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาวะโลกร้อนเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4050105 เพชรบุรีศึกษา      3(3–0–6) 
   Phetchaburi Study 
   ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียงชนเผ่าและชาติพันธุ์อิทธิพลของภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรมสังคมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารและแหล่ง
ท่องเที่ยวศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเพชรบุรีปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคมแนวทางการ
ใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี 
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 3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2500101 การเมืองและการปกครองของไทย         3(3–0–6) 
   Politics and Thai Government 
   ศึกษาพ้ืนาานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ใช้ในประเทศไทย
การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสมัยก่อนสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงธนบุรี
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองและภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปัจจุบัน
ความเป็นมาของอ านาจค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะคุณค่าความเป็นพลเมืองของรัาวิถีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมืองและระบบการบริหาราชการไทยในปัจจุบัน 
 

2500102 วิถีไทย               3(3–0–6) 
   Thai Living 
   วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นาานสถาบัน
ทางสังคมของไทยความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ส่งเสริมการปรับตัวและด าเนินชีวิต
แบบไทยสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทยการวิเคราะห์สถานการณ์ของไทยและของโลกใน
ปัจจุบันเพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมโลกรวมทั้งการปรับตัวของไทย
ในสังคมโลก 
 
2500103 ความเป็นพลเมือง     3(3–0–6) 
   The Citizenship 
   การเป็นพลเมืองดีการเป็นพลโลกท่ีดีสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและความจ าเป็นของการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบศึกษาเรียนรู้บทบาทของสถาบันต่างๆศึกษาความเป็น
ประชาธิปไตยหลักสิทธิมนุษยชนพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันตระหนัก
และแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆของโลกตระหนักถึงความส าคัญของบริบทโลกระดับ
ท้องถิ่นระดับชาติและการตัดสินใจทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุลของโลก 
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2500106 อาเซียนศึกษา      3(3–0–6) 
   ASEAN Study 
   ประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียนกลไกและกฎบัตรอาเซียนวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์
เป้าหมายโครงสร้างเขตการค้าเสรีสภาพเศรษากิจพ้ืนาานของประชาคมอาเซียนการพัฒนาเศรษากิจอาเซียน
และประเทศไทยผลกระทบแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมการปรับตัวภายในชุมชน
อาเซียนสร้างความเข้าใจการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชน
อาเซียนการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมการเคลื่อนย้ายแรงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมความมั่นคงปัญหา
การค้ามนุษย์ยาเสพติดสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูลการ
น าเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้ความคิดเจตคติค่านิยมที่เหมาะสม 
 
2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท   3(3–0–6) 
   Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
   พระราชประวัติพระราชอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานและการประยุกต์ใช้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเศรษากิจและ
สังคมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชปรัชญาของเศรษากิจพอเพียงและตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ และพระมหากษัตริย์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 
2500108  ความรับผิดชอบต่อตนเอง   3(3–0–6)  
   Self-Responsibility  
   เสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนตามสถานภาพและบทบาทของตนเองส่งเสริมให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนมีบุคลิกภาพที่ดีปฏิบัติตนอย่างมีมารยาททางสังคมเคารพกฎระเบียบมีวินัยใน
ตนเองเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตอย่างไม่ประมาทและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็นจริงวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

106 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2500109 สังคมน่าอยู่       3(3–0–6)  
   Society Betterment 
   เสริมสร้างความเข้าใจในสถานภาพบทบาทและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนคุณค่าของนักศึกษาที่มีต่อ
ชุมชนสังคมและประเทศชาติมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวมเคารพ
กฎระเบียบของสังคมประพฤติตนให้เหมาะสมต่อกาลเทศะมารยาททางสังคมการเสียสละมีจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและจิตอาสาเพ่ือสังคมใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็นจริงทั้งสถานการณ์
ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
 

2500110  อัตลักษณ์ไทย      3(3-0-6) 
   Thai Identity 
   ชีวิตความเป็นอยู่ตามวิถีไทยขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ภาษาศาสนาและการด ารงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นวันส าคัญต่าง ๆ มารยาท
ไทยนาฏศิลป์ไทยอาหารไทยการเสริมสร้างและอนุรักษ์ความเป็นไทยการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
 

2500111 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   3(3-0-6)
    Anti-corruption 
   ปัญหาสาเหตุการทุจริตปัจจัยเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบวิเคราะห์บูรณา
การนโยบายแนวทางตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการตรวจสอบการทุจริตการป้องกันแก้ไขปัญหาใน
ปัจจุบันมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนโยบายมาตรการต่างประเทศนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบกิจรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 

2560101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน          3(3–0–6) 
   Laws in Daily Life 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชนหลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนาานตามกฎหมายรัาธรรมนูญศึกษาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากฎหมายระหว่างประเทศการประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจ าวัน 
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1015151 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น  3(3–0–6) 
   Entrepreneurshipfor the Beginner 
   บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษากิจวิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจหน้าที่ต่างๆทางด้านการ
บริหารมนุษยสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดย่อมการควบคุมทางการเงินและธุรกิจการด าเนินการ
ของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่าง ๆ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จการเป็นผู้ประกอบการโดยการรวมกลุ่มกันประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก 
 
1015154 ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม  3(3–0–6) 
   Leadership and Teamwork Skills 
   ความหมายความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น ารูปแบบของผู้น าบทบาทของผู้น าและ     
ผู้ตามที่ดีจิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น าการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้น าทักษะการท างาน เป็นทีม        
มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันกระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3–0–6) 
   Economics in Daily Life 
   หลักการเบื้องต้นทางเศรษาศาสตร์ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค
ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ
การเงินการธนาคารนโยบายการเงินและการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินการ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

1015052  การบริหารการเงินส่วนบุคคล   3(3–0–6) 
   Personal Financial Management 
   ความหมายและเป้าหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคลการวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบ
การเงินส่วนบุคคลรายได้ของบุคคลการบริหารเงินรายได้การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้าน
ยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคลการบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคง
ของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคลการวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ 
 
1150151 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3(3–0–6)  
   Introduction of E-Commerce 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนาานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทดลองประกอบ
ธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         3(3–0–6) 
   Our World, Science and Technology 
   บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้านพลังงาน
และภาวะโลกร้อนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ทักษะในการคิดวิเคราะห์สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ 
 
4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต            3(3–0–6) 
   Science and Life 
   การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันผลกระทบของสารเคมีต่อ
สิ่งแวดล้อมรังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสีเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์สภาพแวดล้อมสังคมการเมืองและวัฒนธรรมใช้ วิทยาศาสตร์คิด
วิเคราะห์สามารถเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาในชีวิตได้ 
 

4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน         3(3–0–6) 
   Environment and Sustainable Development 
   ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการวางแผนการใช้ทรัพยากร
เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ           3(3–0–6) 
   Natural Disasters 
   สถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติสาเหตุและ
บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

4020101 เคมีในชีวิตประจ าวัน            3(3–0–6) 
   Chemistry in Daily Life 
   ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆในชีวิตประจ าวันสบู่ยาสีฟันสารท าความสะอาดสารเติมแต่งใน
อาหารนมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาวเรซินซีเมนต์ ยารักษาโรคตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีและการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น 
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4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย           3(3–0–6) 
   Chemistry and Thai Local Wisdom 
   ความหมายและความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆการดื่มการกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมีปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทยเคมีและภูมิปัญญาการ
ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตรการแพทย์ความงามและการด ารงชีวิต 
 
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์            3(3–0–6) 
   Conservation Biology 
   หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิตความเกี่ยวข้องของมนุษย์การ
ออกแบบและการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์การจัดการระบบนิเวศการอนุรักษ์รัาศาสตร์และเศรษาศาสตร์การ
อนุรักษ ์
 
4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต            3(3–0–6) 
   Plants for Life 
   ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิตความหลากหลายของพืชพรรณภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และ
พัฒนาพืชพรรณ 
 

4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน         3(3–0–6) 
   Biotechnology in Daily Life 
   ความหมายความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง  ๆ 
ด้านการเกษตรอาหารและการแพทย์ในชีวิตประจ าวัน 
 
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน          3(3–0–6) 
   Mathematics in Daily Life 
   คณิตศาสตร์พ้ืนาานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันสัดส่วนร้อยละการค านวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ในการ
ช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปาการคิดดอกเบี้ยระบบการผ่อนช าระและคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 



 

 

110 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4040102 การคิดและการตัดสินใจ           3(3–0–6) 
   Thinking and Decision Making 
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลกระบวนการตัดสินใจกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ก าหนดการเชิงเส้นและการน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ           2(1–2–3) 
   Health Promotion 
   เรียนรู้ความส าคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณอาหารยาและ
สมุนไพรอนามัยส่วนบุคคลการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทักษะส่วนบุคคลและทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเอง
และผู้อ่ืนให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเห็นประโยชน์ของการออก
ก าลังกายปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชากรในอาเซียน 
 

4070302 สุขภาพครอบครัว            2(1–2–3) 
   Family Health 
   ความหมายความส าคัญขอบเขตของสุขภาพครอบครัวการสร้างครอบครัวคุณภาพการดูแล
สุขภาพครอบครัวพัฒนาการบุคคลวัยต่างๆการสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพ
ครอบครัวเพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี 
 
4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ           2(1–2–3) 
   Sports for Health Development 
   วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพรูปแบบวิธีการออกก าลังกายและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬามารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดีโดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่
ผู้เรียนสนใจฝึกทักษะการเล่นกีฬาเป็นทีมและทักษะความเป็นผู้น าในทีมกีฬา 
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4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต            2(1–2–3)  
   Recreation for Life 
   ความหมายความส าคัญประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการการเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาสการน ากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจ าวันการเป็น
ผู้น านันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการมารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการการกิจกรรม
นันทนาการส าหรับตนเองครอบครัวและสังคมฝึกทักษะการท างานเป็นทีมและทักษะความเป็นผู้ น ากิจกรรม
นันทนาการ 
 
4080103 รูปร่างและการควบคุมน้ าหนัก         2(1–2–3)  
   Figure and Weight Control 
   ความรู้พ้ืนาานเกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับน้ าหนักที่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่าง
น้ าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพบทบาทและผลกระทบของสารอาหารให้พลั งงานต่อการควบคุมน้ าหนัก
ตัวการค านวณน้ าหนักตัวที่เหมาะสมการค านวณพลังงานที่ร่างกายต้องการการก าหนดอาหารที่ให้พลังงานและ
สารอาหารเพ่ือการลดน้ าหนักการก าหนดโปรแกรมการออกก าลังกายการออกก าลังกายเพ่ือการควบคุม
น้ าหนัก 
 
4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา           2(1–2–3)  
   Sports Science 
   มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาบทบาทที่ส าคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการออกก าลัง
กายและการเล่นกีฬารวมไปถึงความรู้เบื้องต้นขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในแต่ละสาขาได้แก่
สรีรวิทยาการกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร์การกีฬาโภชนาการกีฬาสังคมวิทยาการกีฬาจิตวิทยาการ
กีฬาวิทยวิธีทางการกีฬาและการจัดการการกีฬาฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
4080105 ทักษะการว่ายน้ า     2 (1-2-3) 
   Swimming Skill 
   ฝึกทักษะการว่ายน้ าการช่วยเหลือคนจมน้ าการเอาตัวรอดจากภัยทางน้ าและเทคนิคของกีฬาว่าย
น้ าการว่ายน้ าท่าต่างๆการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือการเล่นกีฬาว่ายน้ าอุปกรณ์การเก็บรักษาอุปกรณ์
กติการะเบียบมารยาทในการแข่งขันการเป็นผู้ชมที่ดีและความปลอดภัย 
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4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น    3(2–2–5) 
   Introduction of International Cookery 
   ความส าคัญของอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหารยุโรปคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
อาเซียนและอาหารยุโรปอาหารประจ าชาติอาเซียนวิธีการประกอบอาหารขั้นพ้ืนาานส าหรับอาหารที่เป็นที่
นิยมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน 
 

4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจ าวัน         3(3–0–6)  
   Thai Traditional Medicine in Daily Life 
   การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจ าวันหลักการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคและ
ความเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลาานเพ่ือรักษาโรคหรืออาการ
เบื้องต้นที่พบได้บ่อยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านความงามโดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและ
สุคนธบ าบัด 
 

4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         3(2–2–5) 
   Information Technology and Communication 
   ศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการสืบค้นข้อมูลการท ารายงานการสร้างตารางค านวณการน าเสนอผลงานการสื่อสารบน
ระบบเครือข่ายและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจรรยาบรรณและสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
 

5000101 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           3(2–2–5) 
   Agriculture in Daily Life 
   เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษากิจพอเพียงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตสามารถน าไป
ประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ 
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5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ         3(2–2–5) 
   Pets Care for Recreation 
   ความส าคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการนันทนาการประเภทและพันธ์ของสัตว์
หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยงการออกแบบวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์อาหารและการให้อาหารการ
สุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัยและความเพลิดเพลินรวมถึงการบ าบัดโรคของ
มนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง 
 
5060609 ทรัพยากรทางน้ าและการอนุรักษ์         3(2–2–5) 
   Aquatic Resources and Conservation 
   ทรัพยากรแหล่งน้ าชายฝั่งและนิเวศวิทยาของแหล่งน้ าบทบาทความส าคัญของทรัพยากรแหล่งน้ า
ต่อสภาพแวดล้อมของโลกปัญหามลพิษทางน้ าและแนวทางการป้องกันแก้ไขและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า 
 
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจ าวัน         3(2–2–5) 
   Food Preservation in Routine Life 
   ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการถนอมอาหารการเน่าเสียของวัตถุดิบการป้องกันการเน่าเสียโดย
ใช้วิธีการถนอมอาหารต่างๆการถนอมอาหารโดยการหมักดองการถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อนการถนอม
อาหารโดยใช้ความเย็นการเลือกใช้ภาชนะบรรจุเพ่ือถนอมอาหารวิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารการ
เรียนรู้ทักษะทางการถนอมอาหารในชีวิตประจ าวัน 
 
5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ         3(2–2–5) 
   Introduction of Bakery for Business 
   ความรู้เบื้องต้นของขนมอบวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบพ้ืนาานการบรรจุการตลาดและการจัดการธุรกิจขนมอบ
การเรียนรู้ทักษะทางการขนมอบไปใช้ด ารงชีวิตสามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ 
 
5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ            3(3–0–6) 
   Food for Health 
   อาหารหลัก5 หมู่และน้ าดื่มการอ่านฉลากโภชนาการพิษของอาหารทางกายภาพเคมีและ
จุลินทรีย์อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีอาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรคความปลอดภัยในการบริโภค
อาหารอาหารสุขภาพในท้องถิ่นการสืบค้นข้อมูลด้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
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5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ         3(2–2–5) 
   Beverage for Business 
   ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่มส่วนประกอบของเครื่องดื่มเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
เครื่องดื่มหลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์
ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่มการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่ม
ไปใช้ด ารงชีวิตสามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ 
 
5540602 พลังงานทดแทน             3(3–0–6) 
   Renewable Energy 
   ความรู้พ้ืนาานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีว
มวลพลังน้ าและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนรวมถึง
พลังงานทดแทนในภาคขนส่งได้แก่เอทานอลไบโอดีเซลเป็นต้นศึกษาเทคโนโลยีพลังงานชุมชนท้องถิ่นและ
โครงการพระราชด าริเพื่อสร้างความม่ันคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน 
 

5540603 การประหยัดพลังงาน           3(3–0–6) 
   EnergySaving 
   ความรู้เบื้องต้นเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้าการคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้นการประหยัด
พลังงานส าหรับบ้านพักอาศัยและอาคารโรงงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานความส าคัญของการ
ประหยัดพลังงานความตระหนักในการประหยัดพลังงานแนวทางการประหยัดพลังงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 
5570103 ไฟฟ้าส าหรับชีวิตประจ าวัน          3(2–2–5) 
   Electrical Technology for Daily Life 
   วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้าเครื่องมือวัดและการวัดค่าทางไฟฟ้าเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
การบ ารุงและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าพ้ืนาานภายในบ้าน 
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5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ            3(2–2–5) 
   Intelligent Technology 
   หลักการพื้นาานการท างานและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะได้แก่โทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอลเครื่องเล่นเกมส์หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นมัลติมีเดียระบบมัลติทัชและทัชสกรีนรูปแบบต่างๆการอ่านข้อมูล
ทางด้านเทคนิคจากคู่มือการเลือกซื้อการดูแลบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุงเบื้องต้นการศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมพฤติกรรมและทัศนคติที่เก่ียวข้อง 
 
5590101 การขับข่ีปลอดภัย            3(2–2–5) 
   Safety Driving 
   กฎระเบียบและวินัยการจราจรทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยความรู้เบื้องต้นการ
ตรวจสอบยานยนต์ก่อนการขับขี่การขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย
การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัยและการประเมินพฤติกรรมการขับขี่ 
 
5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น            3(3–0–6) 
   Technology in Locality 
    ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เชื่องโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เทคโนโลยีท้องถิ่นด้านเกษตรพ้ืนบ้านด้านอาหารและสุขภาพด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านด้านการบริหารจัดการสังคมและการหา
แนวทางปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น 
 
7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดท าเอกสารงานค านวณ         3(2–2–5) 
   Spreadsheet Software Application 
   การใช้ซอฟต์แวร์ตารางท าการรูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการค านวณทั้งในราชการ
และธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์แผ่นตารางท าการเบื้องต้นในการจัดท าเอกสารการค านวณเชิงอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ
ต่าง ๆ การสร้างกราฟอย่างง่ายและการน าเสนอเอกสารงานค านวณที่จัดท าขึ้นการพัฒนาและการจัดเก็บ
เอกสารงานค านวณให้มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการค้นหาและการรักษาปลอดภัยของข้อมูล 
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7130402 การใช้เทคโนโลยีเพื่อน าเสนองาน         3(2–2–5) 
   Use Technology for Presentations 
   การใช้ซอฟต์แวร์การน าเสนองาน  การจัดรูปแบบอักษร การแทรกข้อความ การค้นหาค า        
การสะกดและตรวจไวยากรณ์ของค า การแทรกรูปภาพการวาดรูปจากเครื่องมือที่ก าหนดให้  การท ารูปร่าง
อัตโนมัติ การท าอักษรข้อความศิลป์ การสร้างแผนภูมิ  การสร้างตาราง  การท าภาพนิ่ง  การท าพ้ืนหลังของ
เอกสาร  การน าเสนองาน การน าเสนอเอกสาร  การตั้งเวลาใน  การน าเสนอการบันทึกเสียงผู้บรรยายการท า
เสียงเอกสารน าเสนองาน  และการสร้างเอกสารการน าเสนองานแบบเคลื่อนไหว 
 

7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู         3(2–2–5) 
   Information Technology for Teachers 
   คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นาานองค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนการท ารายงานการสร้างตารางค านวณ          
การน าเสนอผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่ายและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ใน
การสอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จรรยาบรรณและสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์การผลิตสื่อการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

8010801 การช่วยฟ้ืนคืนชีพ      2(1–2–3) 
   Resuscitation 
   แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปามพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้านและชุมชน 
และการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการช่วยฟ้ืน
คืนชีพขั้นสูง 
 

8010802 การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ     2(1–2–3) 
   Care for Disaster Victims 
   ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ การช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
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8010804 ชีวิตและสุขภาพ             2(1–2–3) 
   Life and Health 
   ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะ
โภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยง
ทางสุขภาพ 
 
8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย          2(1–2–3) 
   National Health Security of Thai People 
   ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทยการปฏิรูปและการพัฒนา
คุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสิทธิและหน้าที่ของประชาชนการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพการบริหารจัดการกองทุนบทบาทของประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 
 1)  กลุ่มวิชาแกน      
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7011701 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์         1(4-4-0) 
   English for Computing Technology  
    ภาษาอังกฤษพ้ืนาานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุ
ประโยค  ประโยค  การใช้ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน 
เพ่ืออธิบายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการท างานของทัศนูปกรณ์ และการเปรียบเทียบข้อมูล การอ่าน และ
การฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
 
7011702 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์                 1(4-4-0) 
   Technology English for Computing 
   การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด  การฟัง การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขี ยนโปรแกรม  การติดตั้ง  และการ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
 
7021501 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์ 3(4-4-0) 
   Law and Ethics for Computer  Professional  
   ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัว หลักการเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ในาานะนักเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และผู้บริหาร  รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
1041151 ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Computer Programming Logic  
  กระบวนการในการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงาน และรหัสเทียม ตรรกะการเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง มอดูล และแผนภูมิล าดับขั้น การตัดสินใจ การวนซ้ า อะเรย์ การเรียงล าดับข้อมูล และตรรกะการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7041302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
   Computer Programming  
    แนวคิดพ้ืนาานของภาษาโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง  ขั้นตอนการสร้าง  การ
แปลโปรแกรม  และการด าเนินการ ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวด าเนินการ นิพจน์  และข้อความสั่ง  ค าสั่งรับเข้า /
ส่งออก  ค าสั่งควบคุม  การท างานแบบต่อเนื่อง การตัดสินใจ  และการท าซ้ า   โปรแกรมย่อย   ตัวแปรแบบ
เฉพาะที่และตัวแปรส่วนกลาง  การส่งผ่านพารามิเตอร์โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างภาษา
ใดภาษาหนึ่ง 
 
7042201 ระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
   Operating Systems 
    บทบาทและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการกับวิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์การจัดการทรัพยากร 
ได้แก่ การจัดการหน่วยความจ า การจัดการกระบวนการ การจัดการแฟ้มข้อมูล การจัดการอุปกรณ์ 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบกระจาย  ระบบปฏิบัติการการประมวลผลแบบขนาน 
 
7054901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
   Introduction to Research  in Computing 
    หลักและระเบียบวิธีวิจัยความส าคัญ ลักษณะของงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย ตัวแปรสมมุติาาน และการทดสอบ
สมมุติาาน การก าหนดตัวแปร  การตั้งสมมุติาาน การส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการทบทวนวรรณกรรม 
การวางแผนการวิจัย การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเขียนโครงร่างงานวิจัยการสร้าง
เครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการอภิปรายผลการวิจัย  การ
จัดท ารายงานการวิจัยเพื่อการน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
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  4)  เลือกกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก 
 
   4.1)  แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7111001 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
   Mathematics for Computer Scientist and Analytic Geometry 
   คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง จ านวนเฉพาะ ระบบเลขาานสอง  
ความสัมพันธ์  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลัอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ เมทริกซ์ 
สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น ขั้นตอนวิธี  ยูคลิด  สถิติเบื้องต้น  พิกัดของสี่ เหลี่ยมมุม
ฉาก สมการ และจุดโลคัส เส้นตรง วงกลม พาราโบล่า เอลลีพ ไฮเปอร์โบล่า และเรขาคณิตวิเคราะห์รูปทรง
เบื้องต้น 
 
7111101 มาตรฐานระบบสารสนเทศ       3(3-0-6) 
   Information System Standard   
   ศึกษามาตราานระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน การก าหนดมาตราานระบบสารสนเทศ
ขององค์กร  การก าหนดมาตราานมาก าหนดเป็นนโยบายขององค์กร  การน ามาตราานมาปรับใช้ในองค์กร 
การก าหนดแนวทางทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากรตามมาตราานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  มาตราาน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   และการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยมาตราานต่างๆ เช่น The National 
Initiative for Cybersecurity Education(NICE), ISO, ITU 
 
7111201 หลักการวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(3-0-6) 
   Principles of Network Engineering and Cyber Security 
   หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนวโน้มของ 
ความมั่นคง มโนภาพทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคง การโจมตีและซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ความมั่นคงในองค์การ 
บทบาทของบุคลากรด้านความมั่นคง พ้ืนาานด้านเครือข่าย ความมั่นคงเครือข่ายและกลไกความมั่นคง        
การเข้ารหัส ไฟร์วอลล์ การเข้าถึงจากทางไกล ระบบการตรวจจับผู้บุกรุก ความมั่นคงอีเมล ความมั่นคงของ
เว็บ และการจัดการความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7111202     การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย       3(2-2-5) 
    Data Communication and Network 
   การสื่อสารข้อมูลและบริการ สถาปัตยกรรมเป็นชั้น หลักการพ้ืนาานการสื่อสารข้อมูล แบบดิจิทัล 
โพรโทคอลแบบเพียทูเพีย และชั้นเชื่อมโยงข้อมูล โพรโทคอลควบคุมขนาดกลางและเครือข่ายท้องถิ่น  
โครงสร้างระบบเครือข่ายแลนและแวน โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การเชื่อมโยงหลายเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
โดยเน้นการปฏิบัติตามสาขาวิชาเอกท่ีเลือกเรียน 
 

7112001    คณิตศาตร์ดิสครีตส าหรับคอมพิวเตอร์                   3(2-2-5) 
              Discrete Mathematic for Computer      
    ตรรกะและการพิสูจน์ ทฤษฏีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คณิตศาสตร์เชิงนับ การเรียง
สับเปลี่ยน  การจัดหมู่ กราฟและกราฟระบุทิศทาง  ต้นไม้  ข่ายงาน พีชคณิตแบบบูล  เครื่องยนต์สถานะ
จ ากัด และการฝึกเขียนรหัสเทียมเพ่ือการค านวณส าหรับคอมพิวเตอร์ 
 
7112101 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์  3(2-2-5) 
    Microcomputer and Microprocessor 
    ระบบตัวเลข วงจรดิจิทัล อุปกรณ์หน่วยความจ า โครงสร้างและการท างานของคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างต่างๆ ของไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้แก่ คุณสมบัติหน่วยประมวลผล 
โครงสร้างเรจิสเตอร์ หน่วยค านวณและตรรกะ โมเดลการเขียนโปรแกรม วิธีก าหนดเลขที่อยู่  ชุดค าสั่ง 
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ วิธีน าเข้า /ส่งออก และ     
ตัวต่อประสานอุปกรณ์ภายนอก  
 
7112301 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
   Network Programming and Internet Protocol 
   การจัดชั้นโพรโทคอลประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีการสร้างแคชเอชทีทีพี คุกกี้ 
เอสเอ็มทีพี  พ็อป  ทีซีพีไอพี ยูดีพี  ดีเอชซีพี  ปิง  เทรซเราท์ การจัดเส้นทางแบบพลวัต  ด้วยอาร์ไอพี  โพรโท
คอลบอร์เดอร์เกตเวย์  เลขที่อยู่แม็ก โพรโทคอลการจ าแนกเลขที่อยู่  รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพ่ือเข้าถึงโพร
โทคอลผ่านทางซ็อกเก็ต โดยให้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือสื่อสารกันใน
ระบบเครือข่าย 
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7112401 ความม่ันคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
   Electronic Commerce Security 
   ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การท าธุรกรรมบนระบบอินเทอร์เน็ต  กระบวนการและยุทธศาสตร์ในบี
ทูบี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โพรโทคอลในระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  โพรโทคอลเอสเอสแอล โพรโท
คอลทีแอลเอส โพรโทคอลเอสอีทีชนิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การท าตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์  
การจัดการความเสี่ยง มาตราานความมั่นคงในระบบอินเทอร์เน็ต การเข้ารหัสลับและการถอดรหัสลับ        
การพิสูจน์ตัวจริง การใช้ลายมือชื่อดิจิทัล การใช้ใบรับรองดิจิทัล การใช้ไฟร์วอลล์ ระบบการช าระเงินในการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และการพัฒนาโปรแกรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    
 
7112402 ความม่ันคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่   3(2-2-5) 
   Cloud Computing and Big Data Security 
    องค์ความรู้และแนวทางของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง ระบบความ
มั่นคงปลอดภัย  พ้ืนาานส าหรับคลาวด์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลและการจัดเก็บาานข้อมูล
บนระบบคลาวด์ นโยบายความเป็นส่วนตัว การประเมินการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตราาน    
การระบุตัวตนเพ่ือการเข้าใช้คลาวด์ การให้บริการความมั่นคงปลอดภัยด้วยคลาวด์ ประเด็นความมั่นคง
ปลอดภัยบนระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
 
7112501 ความม่ันคงในระบบฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
   Database Systems Security 
   ระบบาานข้อมูล การออกแบบ และพัฒนาาานข้อมูล  เครือข่ายความมั่นคงส าหรับาานข้อมูล  
การพิสูจน์ตัวจริง การเชื่อมโยง การท าซ้ า โทรจันาานข้อมูล จุดอ่อนหรือช่องโหว่ รูปแบบการโจมตีาานข้อมูล  
ขั้นตอนการโจมตีการตรวจสอบบัญชีาานข้อมูล การทดสอบความมั่นคงทางด้านาานข้อมูลที่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน เช่น ออราเคิล เครื่องบริการเอสคิวแอล ดีบีทู ซายเบส และมายเอสคิวแอล  
 
7113401 การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล  3(2-2-5) 
   Digital Crime Investigation and Protection 
   ลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ นักเจาะระบบ ผู้เขียนโปรแกรมไวรัส ผู้ก่อการร้าย
และผู้ โจมตีระบบเครือข่าย โดยทดสอบกับระบบใช้งานจริงหรือยกตัวอย่าง ศึกษาความเป็นไปของ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาการด้านรูปแบบ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ
ผู้ก่อการร้ายแบบดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยมี
การฝึกการตรวจค้นหาเบาะแสของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และหาทางแก้ไข 
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7113402  วิทยาการรหัสลับ          3(3-0-6) 
              Cryptography 

ความปลอดภัยขั้นพ้ืนาาน  เทคนิคการเข้ารหัสลับ  รหัสลับแบบสมมาตรและอสมมาตร         
การเข้ารหัสลับแบบกุญแจส่วนตัว การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ ตัวอย่างขั้นตอนวิธีดีอีเอส และการ
พิสูจน์ตัวจริง 

 
7113404 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(2-2-5) 
    Managing Cyber Security Monitoring and Operations Center 
   เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูง การบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ส่วนงานเฝ้าระวังและเตือนภัยจากศูนย์การให้บริการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  
การเฝ้าระวังกิจกรรมในระดับองค์กรและบริษัททั่วไป การเขียนบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์  การสืบและ
พิสูจน์หลักาานดิจิทัล  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์   การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างความมั่นคงปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องทาง
อุตสาหกรรมและรัาบาล การจัดการความต่อเนื่องส าหรับภาวะอันตรายต่อธุรกิจ  การวางแผนการจัดการ
ความต่อเนื่องและความทนทานต่อภัยคุกคามไซเบอร์  ความต้องการพ้ืนาานเพ่ือการจัดการเหตุการณ์ภัย
คุกคามไซเบอร์และการกู้คืน การเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างจัดการวิกฤต การกู้คืน และ
การจัดการความต่อเนื่อง 
 
7113405 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย    3(3-0-6) 
   Wireless Network Technology 
   ศึกษาการท างานพ้ืนาานของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย  รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
แบบต่างๆ  เช่น  ไวไฟ (Wifi ) บลูทูธ (Bluetooth)   ดาวเทียม (Satellite)  ไวแม็กซ์  (WIMAX) และ
มาตราานการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และการน าไป
ประยุกต์ใช้งาน 
 
7113406 การตรวจสอบและประเมินเครือข่าย   3(2-2-5) 
   Network Audit and Assessment 
   มาตราาน หลักปฏิบัติ และการด าเนินงานในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การก ากับและ
บริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ตรวจสอบ กระบวนการ
จัดเก็บ ค้นคืน โอนย้าย และจัดการสารสนเทศที่เป็นความลับ เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศโดยใช้วิธีการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง )CSA)  ระเบียบวิธีและเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง วิธีปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
จัดการกับความเปลี่ยนแปลงในภาวะฉุกเฉินบนระบบปัจจุบัน 
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7113407 ทักษะวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(1-4-4) 
   Skills in Network Engineering and Cyber Security 
   จัดให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์การท างานของเครือข่าย การเกิดภัยของเครือข่ ายและการถูก
คุกคามในรูปแบบต่าง ๆ การตรวจสอบและการแก้ไขการโจมตีเครือข่าย ตรวจสอบและวิเคราะห์หาจุดอ่อน
ของระบบและอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายพร้อมสร้างระบบป้องกัน โดยให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะด้าน
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เกี่ยวกับการติดตั้ งเครือข่ายสถานีงาน ทีซีพี/ยูดีพี        
การตรวจหาเป้าหมายในเครือข่าย การต่อต้านการถูกโจมตี การก าหนดเอกสิทธิ์ การป้องกันภัยของเครือข่าย 
การสร้างความมั่นคงในเครือข่ายการสื่อสาร การตรวจสอบหาผู้โจมตีและการตอบโต้ และการวิเคราะห์หา
ผู้กระท าผิดกฎหมายดิจิทัล 
 
7113501  การจัดการความม่ันคงสารสนเทศ  3(3-0-6) 
              Management of Information Security 
   การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ   การวางแผนความมั่นคง   นโยบายด้านความมั่นคง
สารสนเทศ  การพัฒนาโปรแกรมด้านความมั่นคง  โมเดลความมั่นคง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การควบคุ ม
ความเสี่ยง ระบบป้องกัน ความมั่นคงส่วนบุคคล กฎหมายจริยธรรม และการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ   
 
7113701 การออกแบบและบริหารเครือข่าย   3(2-2-5) 
   Network Design and Administrations 
   การเข้าใช้คลาวด์ การให้บริการความมั่นคงปลอดภัยด้วยคลาวด์ ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยบน
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่   ศึกษาการท างานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย สายสัญญาณ  โพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง 
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการด้านเครือข่าย การจัดท าเอกสาร การพิจารณา
เลือกใช้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน การหาขนาดของแบนด์วิดที่ใช้งาน การออกแบบเครือข่าย
หลัก เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดาการเครือข่ายเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัย  เช่น การสร้างรายการ
ควบคุมการเข้าถึง )ACL) วิธีการพิสูจน์ตัวตนผู้ ใช้ระบบ ไฟร์วอลล์ ไอดี เอส ไอพีเอส และฮันนี่พอต           
แนวทางการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องมือส าหรับตรวจสอบและแก้ไข 
 
7114501  การจัดการความเสี่ยง         3(3-0-6) 
   Risk Management 
   หลักการและมาตราานด้านความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  เทคนิคการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง การบรรเทาความเสี่ยง การฟ้ืนฟู การพัฒนาและการด าเนินงานของทีมบริหารความเสี่ยง 
สถานการณ์ตัวอย่างเรื่องความเสี่ยงในหน่วยงานหรือองค์การที่ด าเนินงานระบบสารสนเทศ  
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7114502  เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง        3(3-0-6) 
   Next Generation Network Technologies and Internet of Things 
   เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารยุคใหม่ ลักษณะการประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรมด้านความ
ปลอดภัยผสานการท างานต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโทคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถ
สื่อสารกันได้   ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง )Internet of Things หรือ IoT) โอกาส  ความท้าทาย 
และอุปสรรคของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องของ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การออกแบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
ในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับองค์กร 
รวมถึงข้อควรพิจารณาในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
 
7114901 สัมมนาวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(2-2-5) 
   Seminar in Network Engineering and Cyber Security 
   จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือส ารวจและค้นหาเทคโนโลยีใหม่ด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือท าให้ระบบความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้น  หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติทางด้าน
สารสนเทศในองค์การทางธุรกิจและองค์การภาครัา รวมทั้งการรักษาความมั่นคงในการใช้สารสนเทศส่วน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 
7114902    โครงงานทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(0-4-9) 
               Project in Network Engineering and Cyber Security 
   ให้น าความรู้วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาใช้  แก้ไขปัญหาที่ก าลัง
เกิดขึ้น  หรือเพ่ือค้นคว้าวิทยาการ  และมาตราานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่
เกิดขึ้นใหม่และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน
การศึกษาค้นคว้า  และมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าแนะน า  
 
7114903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 3(2-2-5) 
   Special Topics in Network Engineering and Cyber Security 1 
   วิชาหัวข้อพิเศษเป็นรายวิชาปกติที่เรียนในชั้นเรียน ตามที่นักศึกษาสนใจและ  คณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาเห็นชอบ  โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัย หรือการค้นพบใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมเครือข่าย
และความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตรนี้     
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7114904 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 2 3(2-2-5) 
   Special Topics in Network Engineering and Cyber Security 2 
   รายวิชาที่จัดให้เรียนตามที่นักศึกษาสนใจและ  คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเห็นชอบ  โดยมี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตรนี้ 
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   4.2)  แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1141151 หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
   Principles and Theories of Computer  
   องค์ประกอบพ้ืนาานของระบบคอมพิวเตอร์  การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแทนจ านวนและ
ระบบเลขาาน  การด าเนินการกับบิต  การจัดโครงสร้างคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น หน่วยเก็บข้อมูล  ซอฟต์แวร์
ระบบ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้อต้น  ตรรกะการเขียนโปรแกรมและการเขียนรหัสเทียม  
ขั้นตอนวิธี แบบโครงสร้างการพัฒนาการขั้นตอนวิธีและขั้นตอนวิธีพ้ืนาาน  วิวัฒนาการของภาษา โปรแกรม
และภาษาโปรแกรมแบบต่างๆ 
 

7121201 หลักการความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
   Principles of Computer Security 
   หลักการและทฤษฏีความมั่นคงคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนวโน้มของความมั่นคง มโนภาพทั่วไป
เกี่ยวกับความมั่นคง ชนิดของความมั่นคงและกลไกลการป้องกัน ความม่ันคงของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ความ
มั่นคงของอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย ความมั่นคงส่วนบุคคล และความมั่นคงระดับองค์กร  และการ
จัดการความเสี่ยง 
 
7141202   การสื่อข้อมูลและเครือข่าย       3(2-2-5) 
    Data Communication and Network 
   การสื่อสารข้อมูลและบริการ สถาปัตยกรรมเป็นชั้น หลักการพ้ืนาานการสื่อสารข้อมูล แบบดิจิทัล 
โพรโทคอลแบบเพียทูเพีย และชั้นเชื่อมโยงข้อมูล โพรโทคอลควบคุมขนาดกลางและเครือข่ายท้องถิ่น  
โครงสร้างระบบเครือข่ายแลนและแวน โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การเชื่อมโยงหลายเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
โดยเน้นการปฏิบัติตามสาขาวิชาเอกท่ีเลือกเรียน 
 
7121304 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 
   Data Structures and Analysis of Algorithms 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูล สตริง แถวล าดับ ระเบียน ตัวชี้  
รายการโยง  กองซ้อน  คิว  การเรียกซ้ า ต้นไม้  กราฟ  การจัดเรียงล าดับและการค้นหา  โดยมีการฝึกปฏิบัติ
เขียนขั้นตอนวิธีด้านโครงสร้างข้อมูล 
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7121602 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์   3(2-2-5) 
   Information Technology and Applications 
   สภาพทั่วไปของโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  และการติดต่อสื่อสารทั่งในแง่
ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์และการ
น าไปใช้ ซอฟต์แวร์ระบบ ฮาร์ดแวร์เพ่ือการประมวลผล  และการน าเข้าการน าออกการเก็บข้อมูลใน 
หน่วยความจ าชนิดต่าง ๆ และาานข้อมูลการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาระบบ 
และการศึกษาถึงผลกระทบอันเนื่องจากยุคดิจิทัล ในสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัย  คุณภาพชีวิต เศรษากิจ
และความก้าวหน้า 
 
7122102 สถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
   Statistics for Computer Applications 
   ความส าคัญและประโยชน์ของระเบียบการทางสถิติ การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติาาน การวิเคราะห์ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการประยุกต์งานทางสถิติส าหรับงานด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ด้านธุรกิจ และ
วิทยาศาสตร์  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการสร้างหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ การสร้างมาตราานการท างาน 
และการประเมินกิจกรรม โครงการ และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพ   
 
7122202 ระบบรับ/ให้บริการ       3(2-2-5) 
   Client/Server Systems 
   สถาปัตยกรรมของระบบรับ/ให้บริการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบรับ/ให้บริการ การ
ติดตั้งเครือข่ายและเทคโนโลยีการรับ/ให้บริการ และการเข้าถึงข้อมูลแบบกระจาย (distributed data 
access) การบริหารระบบรับ/ให้บริการและความม่ันคงของเครือข่าย 
 
7122402 เทคโนโลยีเว็บ         3(2-2-5) 
   Web Technology 
   เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยโพรโทคอลและภาษามาตราาน โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของเว็บไซต์ ระบบการน าทาง  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บฝั่งไคลเอนท์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์  เทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิซเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น  Social Network Blog  เทคโนโลยีการโปรแกรม บนเว็บ  
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  การฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่
นิยมใช้ในปัจจุบันโดยเน้นการใช้ประโยชน์ได้ การสร้างสื่อประกอบที่เหมาะสม 
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1144252 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน     3(2-2-5) 
   Web Application Development 
   ความหมายความส าคัญองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝึก
ปฏิบัติการสร้างโปรแกรมที่ท างานบนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝั่งแม่ข่ายและลูกข่าย การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นาาน
การประกาศตัวแปร การก าหนดชนิดข้อมูล การใช้ค าสั่งเงื่อนไขและการท างานแบบวนซ้ า การสร้างฟังก์ชัน
การสร้างฟอร์มรับข้อมูล การใช้เซสชันและคุกกี้ การเขียนโปรแกรมบนเว็บร่วมกับแฟ้มข้อมูล แนวคิดในการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเชื่อมต่อกับาานข้อมูล 
 

1141151 ระบบปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5) 
   Intelligent Systems 
    ทฤษฎีปัญญาประดิษา์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษา์ในด้านต่าง  ๆ การประมวลผลและการ
แก้ปัญหาของมนุษย์ การแทนความรู้าานความรู้กฎและการอนุมานความรู้ 
 
7123104 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
   Mathematics for Computer Scientist 
   คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง จ านวนเฉพาะ ระบบเลขาานสอง

ความสัมพันธ์ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์เมทริกซ์
สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น ขั้นตอนวิธียูคลิดและสถิติเบื้องต้น 
 

1141452 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์    3(4-4-0) 
 Application development for device controls 
 ศึกษาองค์ประกอบส าคัญของการใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่าง  ๆ อันได้แก่ ส่วนสมอง        

ส่วนขับเคลื่อน ส่วนโครงสร้าง สามารถน าเอาหลักการของแต่ละส่วนมาพัฒนาออกแบบประดิษา์ที่ใช้
องค์ประกอบทั้งสามเรียนรู้สัญลักษณ์ภายในโปรแกรมที่ใช้แทนอุปกรณ์  สามารถทดสอบการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างพอร์ทของคอมพิวเตอร์กับคอนโทรเลอร์และน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้  มีทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แบบประยุกต์รู้จักการใช้งานเซนเซอร์เบื้องต้นและการใช้งานอย่างมีเงื่อนไข 
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7123302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
   Object-Oriented Programming   
   แนวความคิดเชิงวัตถุคลาส (class) ลักษณะประจ า  (attribute) และเมท็อด  (method)        
การห่อหุ้ม (encapsulation) การโอเวอร์โหลดเมท็อด (overloading method) การรับทอด (inheritance)  
ตัวต่อประสาน (interface) ทั้งนี้ ให้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม โดยเลือกใช้ภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุที่นิยมในปัจจุบัน 
 
7123305 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์    3(2-2-5) 
   Software Development Technology 
   หลักการทั่วไปในการพัฒนาซอฟต์แวร์  อภิปรายและทดลองฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิศวกรรม 
ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบ หลักการเขียนรหัสค าสั่ง หลักการทดสอบ  หลักการ
จัดการ หลักการประกันผลิตภัณฑ์ และหลักการประเมินซอฟต์แวร์  ทั้งนี้ให้มีการน าเทคโนโลยีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ มาใช้ เช่น เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (object-oriented technology) เทคโนโลยีาานองค์ประกอบ 
(component-based technology) และเทคโนโลยีโครงร่าง (framework technology) เป็นต้น 
 

7123306 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาภาพ  3(2-2-5) 
   Application Programming in Visual Language 
   ภาษาการเขียนโปรแกรมภาษาภาพ โดยเลือกหนึ่งภาษา เช่น Visual BASIC, Visual C++, 
Delphi  เป็นต้น เพ่ือฝึกทักษะการเขียนค าสั่งของภาษานั้นโดยละเอียด โดยมุ่งให้น าไปใช้ในการท า โครงการ
ขนาดเล็กในภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือระบบงานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานบางส่วนใน
หน่วยงานที่ผู้เรียนเลือกได้ 
 
1141151 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมภาษา       3(2-2-5) 
   Applied Programming Language  
   ศึกษาและพัฒนาการเขียนโปรแกรมเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เช่นโปรแกรมเชิงวัตถุที่เชื่อมต่อกับ
ระบบาานข้อมูลโปรแกรมเพ่ือใช้กับระบบเครือข่ายแบบทางานพร้อมกันได้โปรแกรมเพ่ือใช้งานในธุรกิจโปรแกรม
ส าหรับใช้กับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์สื่อสารโปรแกรมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในเครือข่าย เป็นต้น 
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7123402 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร  3(2-2-5) 
   Management  Computer Technology 
   ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อองค์การ  การบริหาร  และคุณธรรมในสังคม 
รากาานเชิงเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์  ว่าด้วยคอมพิวเตอร์และการประมวลผลคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ และการจัดการทรัพยากรข้อมูล (data resources) การติดต่อสื่อสารและเครือข่ายต่าง ๆ      
การออกแบบและการสร้าง ระบบสารสนเทศ  ระบบสนับสนุนการบริหารในองค์การ  ระบบสารสนเทศ   เพ่ือ
การบริหารและการประยุกต์ใช้  และการฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสนับสนุนการบริหาร  หรือพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือประยุกต์ในการบริหารองค์การ 
 
7123403 การประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
   Electronic CommerceApplications 
   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพ้ืนาาน ตัวแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่นการโฆษณาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น   
ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์   ระบบการรักษาความปลอดภัยในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์            
การให้บริการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่ใช้ส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
7123404 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย    3(2-2-5) 
   Wireless Network Technology 
   ศึกษาการท างานพ้ืนาานของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย  รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
แบบต่างๆ  เช่น  ไวไฟ (Wifi ) บลูทูธ (Bluetooth)   ดาวเทียม (Satellite)  ไวแม็กซ์  (WIMAX) และ
มาตราานการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และการน าไป
ประยุกต์ใช้งาน 
 
1141250 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมไบล์    3(4-4-0) 
   Mobile Application Development 
   ศึกษาภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและ
ข้อจ ากัดของอุปกรณ์พกพา หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรม
ประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก     
การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้กับอุปกรณ์พกพาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
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7123601 การประมวลผลและการจัดการข้อมูล   3(2-2-5) 
   Data Processing and Management   
   ศึกษาสถาปัตยกรรมข้อมูล ความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ วิธีการเข้าถึงาานข้อมูล แคลคูลัส และ
พีชคณิตเชิงความสัมพันธ์ ภาษาสอบถาม การประมวลผลพร้อมกัน การคืนสภาพ ความมั่นคง บูรณภาพของ
ข้อมูล โครงสร้างและแนวคิดของระบบจัดการาานข้อมูลประเภทต่าง ๆ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ
จัดการาานข้อมูล )DBMS) ที่นิยมใช้โดยทั่วไป  
 
7123704 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย       3(2-2-5) 
   Multimedia Technology 
   เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสมที่เกี่ยวกับ นิยาม หลักการเบื้องต้น องค์ประกอบพ้ืนาานของ
สื่อประสม เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม เช่น เทคโนโลยีด้านการ
แสดงผล การจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม และคอมพิวเตอร์กราฟิก การติดตั้งเครื่องมือและเทคนิคของสื่อประสม 
การออกแบบจอภาพ  เอกสาร กราฟิก การตัดต่อพิเศษ )triggering) เสียง ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีโอ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ 
 
7123705 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว  3(2-2-5) 
   Designing and Creating Animation 
   ทฤษฎีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ทั้งในรูปแบบ 2 มิติและรูปแบบ     
3 มิติ การท าภาพเคลื่อนไหวเฟรมต่อเฟรม การท าภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคทวีนนิ่ง )tweening) การใช้
เทคนิคมอร์ฟฟ่ิง )morphing) การขึ้นโครงร่าง และการสร้างองค์ประกอบของภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การออกแบบตัวละคร การใส่กระดูก การสร้างองค์ประกอบฉากให้สมจริง 
การสร้างเทคนิคพิเศษขั้นพ้ืนาาน การสร้างงานรวมถึง Storyboard รวมถึงการสร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหว 
 
1141151 การพัฒนาเกม        3(2-2-5) 
   Game Development   
   หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นในการสร้างการวิเคราะห์และออกแบบเกมประเภทของเกม
องค์ประกอบของเกม กระบวนการในการพัฒนาเกมประเภทต่าง ๆ การน าเกมไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ
และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการพัฒนาเกม 
 
7123707 การออกแบบเชิงเสมือน        3(2-2-5) 
   Virtual Design 
   เทคนิคการต่อประสานกับความเป็นจริงเสมือนและการเขียนโปรแกรมความเป็นจริงเสมือนการ
ต่อประสานกายภาพกับอุปกรณ์วิธีจัดด าเนินงานโลกเสมือนการประเมินผลการประยุกต์วีอาร์และโปรแกรม
ประยุกต์วีอาร์ให้นักศึกษาสร้างโครงการวีอาร์ในช่วงหลังของภาคการศึกษาด้วยภาษาซีหรือซีพลัสพลัสโดยไม่
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมแบบวีอาร์มาก่อน ทั้งนี้ให้ฝึกใช้โปรแกรมฟรีวีอาร์กับโอเพ่นจีแอล
และคลังภาพซีนกราฟ 
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7123903  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1   3(2-2-5) 
    Special Topics in Computer Applications 1 
   จัดให้นักศึกษาเลือกวิชาหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับเรียน  ในชั้นเรียนตามปกติ 
เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะที่น่าสนใจในปัจจุบัน  โดยเนื้อหาสาระไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วใน
หลักสูตรนี้ 
 
7123904  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2                                          3(2-2-5) 
    Special Topics in Computer Applications 2 
   รายวิชาที่จัดให้เรียนตามที่นักศึกษาสนใจ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
น่าสนใจในปัจจุบัน  โดยมีเนื้อหาสาระไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้ในหลักสูตรนี้ 
 
7124303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
   Object-Oriented Analysis and Design 
   บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้  การรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ 
UML (Unified Modeling Language), Use Case Diagram, Collaboration Diagram, Sequence 
Diagram and State Chart เป็นต้น 
 

7124901 การสัมมนาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 
   Seminar in Web Technology and Multimedia 
   สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย  โดยเน้น
การค้นหาแนวคิด และวิธีการใหม่จากเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือจากการปฏิบัติงานจริง 
 
7124902 โครงงานเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย    3(0-4-9) 
   Web Technology and Multimedia Projects  
   พัฒนาโครงงานระบบงานเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดียเพ่ือประยุกต์ใช้กับสาขาวิชา หรือสาขา
อาชีพ ซึ่งผู้เรียนต้องเลือกเพ่ือจะฝึกฝนให้เกิดความช านาญในสาขาวิชาหรือสาขาอาชีพนั้น โดยจะต้องเป็น
ระบบงานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาท า
โครงการ 
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   4.1)  แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
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7131101 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3(2-2-5) 
   Principles and Theories of Office Computer Technology 
    หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  อุปกรณ์เกี่ยวกับส านักงานทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  มโนภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน มาตราานระเบียบปฏิบัติใน
ส านักงานของบุคลากรในส านักงาน  แนวโน้มคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีส านักงานทั้งในภาครัาและภาคเอกชน    
ทั้งนี้ให้มีการฝึกค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาในส านักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งภาครัาและภาคเอกชน 
 
7111202   การสื่อข้อมูลและเครือข่าย       3(2-2-5) 
    Data Communication and Network 
   การสื่อสารข้อมูลและบริการ สถาปัตยกรรมเป็นชั้น หลักการพ้ืนาานการสื่อสารข้อมูล แบบดิจิทัล 
โพรโทคอลแบบเพียทูเพีย และชั้นเชื่อมโยงข้อมูล โพรโทคอลควบคุมขนาดกลางและเครือข่ายท้องถิ่น  
โครงสร้างระบบเครือข่ายแลนและแวน โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การเชื่อมโยงหลายเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
โดยเน้นการปฏิบัติตามสาขาวิชาเอกท่ีเลือกเรียน 
 
7131301 เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร    3(2-2-5) 
   Document Management Technology 
   หลักการและทฤษฎีโปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการเอกสารในงานต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ 
งานธุรการ เอกสารทางธุรกิจ การจัดรูปเล่มสิ่งพิมพ์  และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการ
เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีออกแบบเอกสารเก็บข้อมูล
สารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสาร ความสามารถใน
การท างานร่วมกันแบบแชร์ข้อมูลพร้อมทั้งเขียนเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์  (Real Time) ได้ด้วย          
เวิรด์ออนไลน์ )Word Online( บันทึกไฟล์บนระบบคลาวด์ )Cloud Computing) เช่น วันไดรฟ์ )OneDrive), 
วันไดรฟ์ส าหรับงานธุรกิจ )OneDrive for Business) หรือ แชร์พอยท์ )SharePoint) ได้ 
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7131403  การยศาสตร์เพื่อการออกแบบในส านักงาน      3(2-2-5) 
                Ergonomics for Office Design 
   การออกแบบส านักงาน และประยุกต์การยศาสตร์ในการออกแบบและจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ส านักงานให้มีคุณภาพ  โดยศึกษาหลักการและทฤษฎีการยศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับส านักงานที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ แสงสว่าง เสียง ความรู้สึกและบรรยากาศ  
ในการท างานที่ดี การควบคุมระบบคุณภาพในส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การบูรณาการระบบสารสนเทศกับทรัพยากรในส านักงาน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการคุณภาพขององค์การทาง
ธุรกิจและองค์การภาครัา 
  
7131404 การติดต่อสื่อสารและการจัดการ   3(2-2-5) 
   Communications and Management 
   ความรู้ทั่วไปในการสื่อสารทางธุรกิจและเทคโนโลยี ที่ใช้ ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเขียนข่าวสารธุรกิจ )business message) การเขียนจดหมาย  การบันทึกความจ า  และการบันทึกย่อ  
การจัดท ารายงาน  และการเขียนโครงงาน  การเขียนใบสมัครงานและจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์เข้า
ท างาน การติดต่อสื่อสารทางวาจา เช่น การพูดคุย  การสัมภาษณ์  การประชุม  และการน าเสนอผลงาน  
แบบฟอร์มและเอกสารทางธุรกิจ และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  โดยในภาคปฏิบัติให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
 
7132103 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น    3(2-2-5) 
   Basic Operations Research  
   ความเป็นมา และแนวทางการน าการวิจัยด าเนินงานไปใช้ในการตัดสินใจ การประยุกต์โปรแกรม
เชิงเส้นที่ส าคัญ เช่น วิธีซิมเพล็กซ์ (simplex method) และตัวแบบการขนส่ง (transportation model) 
ทฤษฎีเกม การวางแผนโครงการด้วยเพิร์ท/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM) ตัวแบบสินค้าคงคลัง (inventory models) 
และตัวแบบแถวคอย (queuing models) โดยให้มีการศึกษาการท างานของซอฟต์แวร์ส าหรับการวิจัย
ด าเนินงานที่มีอยู่ในท้องตลาด  และท าโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กในภาคปฏิบัติให้สามารถประยุกต์ใช้
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ศึกษาไปแล้ว 
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7132104  กฎหมายส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน   3(3-0-6) 

  Laws for Office Computer Technology 
   ความหมาย ความเป็นมา และประเภทของกฎหมาย เจตนาของกฎหมาย การตรากฎหมาย  
ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  การยกเลิกกฎหมาย  การตีความและการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายสนธิสัญญา 
ข้อตกลงทั่ว ๆ ไปและข้อตกลงพิเศษตลอดจนเจรจาท าความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเผยแพร่
ข้อตกลง ที่จัดท าขึ้นระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายไทยกับนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการศึกษา
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางด้านการใช้เอกสารธุรกิจ
และราชการในงานส านักงาน  สิทธิ์ของพนักงาน ความลับของเอกสารชนิดต่าง ๆ การคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวและปลอดภัยในข้อมูลของพนักงานความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศใน
ส านักงาน เป็นต้น  
 
7132102 สถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
   Statistics for Computer Applications 
   ความส าคัญและประโยชน์ของระเบียบการทางสถิติ การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติาาน การวิเคราะห์ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการประยุกต์งานทางสถิติส าหรับงานด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ด้านธุรกิจ และ
วิทยาศาสตร์  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการสร้างหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ การสร้างมาตราานการท างาน 
และการประเมินกิจกรรม โครงการ และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพ   
 
7132301 การประยุกต์ใช้แผ่นตารางท าการ   3(2-2-5) 
   Spreadsheets and Their Applications 
   เลือกโปรแกรมตารางการท าการเพื่อฝึกทักษะการใช้ค าสั่งโดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างตารางท า
การ (worksheets)  การใช้และการสร้างสูตรการค านวณ  การจัดรูปแบบจ านวน  การสร้างกราฟและชาร์ต  
การใช้งานแบบหลายตารางท าการ การสร้างตาราง การเรียงล าดับ  การค้นหา  การจัดท าาานข้อมูล  การใช้
แมโคร  และการติดต่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน  โดยให้ฝึกปฏิบัติท างานบนระบบเครือข่าย เพ่ิมการ
ท างานด้วยการแชร์เวิร์กบุ๊กของผู้ใช้ในคลาวด์  )Cloud Computing) ด้วยวันไดรฟ์ )OneDrive) หรือ แชร์
พอยท์ )SharePoint) เพ่ือให้ทุกคนสามารถดู แก้ไข และท างานร่วมกันบนเวิร์กบุ๊กได้ ,บันทึกไฟล์บนระบบ
คลาวด์ เช่น วันไดรฟ์ )OneDrive), วันไดรฟ์ส าหรับงานธุรกิจ )OneDrive for Business) หรือ แชร์พอยท์ 
)SharePoint) ได้ 
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7132302 เทคโนโลยีการน าเสนอส าหรบัส านักงาน   3(2-2-5) 
   Presentation Technology  for Office 
   หลักการและทฤษฎีโปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนองาน ฝึกทักษะการน าเสนอ  หลักการ
ออกแบบงานที่จะน าเสนอ การใช้โปรแกรมการน าเสนอข้อมูล ทั้งนี้ให้มีการศึกษาวิธีการออกแบบและ       
การน าเสนองานประเภทต่าง ๆ  เช่น  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  เครือข่ายสังคม และสามารถท างาน
บนระบบเครือข่ายและเขียนร่วมกับผู้ใช้คนอ่ืนบนงานน าเสนอเดียวกันพร้อมกันได้และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับ
เอกสารพร้อม ๆ กันได้ โดยใช้เพาเวอร์พอยท์ )PowerPoint) บนเดสก์ท็อปหรือเพาเวอร์พอยท์  ออนไลน์ 
)PowerPoint Online) บันทึกไฟล์บนระบบคลาวด์  )Cloud Computing)  เช่น วันไดรฟ์ )OneDrive),        
วันไดรฟ์ส าหรับงานธุรกิจ )OneDrive for Business) หรือ แชร์พอยท์ )SharePoint) 
 
7132303  การออกแบบอันตรกิริยาระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
   User-Computer Interaction Design 
   หลักการเบื้องต้นของอันตรกิริยาระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้ใช้  การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการ
ออกแบบระบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง  แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีตัดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล 
มาตราานด้านความใช้งานได้  เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของผู้ใช้  ส่วน
สนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ การฝึกปฏิบัติ  ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของอุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ 
 
7132304 โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการส านักงานขั้นสูง  3(2-2-5) 
   Advance Computer Programs for Office Management 
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส านักงาน การจัดและปรับปรุงระบบส านักงาน บทบาทและ
หน้าที่งานส านักงานภาครัาและเอกชน กระบวนการจัดการส านักงาน ด้วยกระบวนการพัฒนา โดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการงานเอกสาร การจัดการส านักงานจ าลอง และพัฒนาซอฟต์แวร์การ
จัดการส านักงานขั้นสูง 
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7132401 ระบบส านักงานอัตโนมัติ     3(2-2-5) 
   Office Automation System 
   หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบส านักงานอัตโนมัติ  อาชีพในส านักงาน และวิธีการในระบบ
ส านักงานแบบอัตโนมัติได้แก่  แนวนโยบายของระบบส านักงาน  เครื่องมือในการเพ่ิมผลงาน  การจัดการ
เอกสาร  การจัดการสารสนเทศและการสื่อสารทางไกล  กลยุทธการจัดส านักงานโดยค านึงปัจจัยเชิงมนุษย์ 
(human factors) การวางแผนการวิเคราะห์ระบบส านักงานและการออกแบบการด าเนินงานส านักงาน การ
บริหารส านักงานอัตโนมัติ  ส านักงานเสมือน (virtual office) และส านักงานอัตโนมัติในอนาคต  ให้มีการฝึก
ใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนการอัตโนมัติส านักงาน  หรือการฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ส านักงานขึ้นใช้เอง 
 
7112402 ความม่ันคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่   3(2-2-5) 
   Cloud Computing and Big Data Security 
    องค์ความรู้และแนวทางของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง ระบบความ
มั่นคงปลอดภัย  พ้ืนาานส าหรับคลาวด์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลและการจัดเก็บาานข้อมูล
บนระบบคลาวด์ นโยบายความเป็นส่วนตัว การประเมินการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตราาน    
การระบุตัวตนเพ่ือการเข้าใช้คลาวด์ การให้บริการความมั่นคงปลอดภัยด้วยคลาวด์ ประเด็นความมั่นคง
ปลอดภัยบนระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
 
7133104 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
   Mathematics for Computer Scientist 
   คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง จ านวนเฉพาะ ระบบเลขาานสอง

ความสัมพันธ์ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์เมทริกซ์
สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น  ขั้นตอนวิธียูคลิดและสถิติเบื้องต้น 
 
7133201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในส านักงาน 3(2-2-5) 
   Analysis and Design of Office Information Systems 
   องค์ประกอบและความหมายของระบบ  วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ  การวิเคราะห์ปัญหา  
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค  ด้านการปฏิบัติ  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงาน  แผนภาพ
กระแสข้อมูล  และการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลแทนการท างานของระบบ   การออกแบบระบบ           
การออกแบบข้อมูลเข้า/ผลลัพธ์  การออกแบบาานข้อมูล  และการท าเอกสารระบบ 
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7133202 การจัดการฐานข้อมูลส านักงาน   3(2-2-5) 
   Office Database  Management  
   ความรู้ พ้ืนาานเกี่ยวกับระบบาานข้อมูล ทฤษฎีการออกแบบโดยวิธีการนอร์มัลไลเซซัน          
การพัฒนาาานข้อมูล การสร้างตาราง การค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วยคิ วรี่ การออกแบบฟอร์ม การสร้าง
รายงาน การน าเข้าหรือการส่งออกาานข้อมูล การบ ารุงรักษาและน าาานข้อมูลไปใช้ รวมทั้งการรักษา       
ความปลอดภัยให้กับาานข้อมูล โดยให้มีปฏิบัติโดยการออกแบบและพัฒนาาานข้อมูลส าหรับส านักงาน
ประเภทต่าง ๆ   
 
 

7133303    เทคโนโลยีสื่อประสมส าหรับส านักงาน                 3(2-2-5) 
        Multimedia Technology for Office 
   นิยามหลักการเบื้องต้นและองค์ประกอบพ้ืนาานของสื่อประสม เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสมในส านักงาน เช่น เทคโนโลยีด้านการแสดงผล การจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม 
และคอมพิวเตอร์กราฟิก การติดตั้งเครื่องมือและเทคนิคของสื่อประสมแบบทั้งด้านการออกแบบจอภาพ 
เอกสาร กราฟิก การตัดต่อพิเศษ )triggering) เสียง ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และวิดีโอ  เป็นต้น  
 
7133304 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(2-2-5) 
   Management Information Systems 
   ศึกษาแนวคิดพ้ืนาานของกระบวนการตัดสินใจ ระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไป การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือ
ช่วยจัดสร้างรูปแบบการน าเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกระบวนการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ฮาร์ดแวร์ส าหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุน การตัดสินใจ    
แบบกลุ่ม ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร กรณีศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
7133306 การเขียนโปรแกรมภาษาภาพส าหรับระบบสารสนเทศส านักงาน 3(2-2-5) 
   Visual Basic Programming for Office Information System 
   ภาษาการเขียนโปรแกรมภาษาภาพ โดยเลือกหนึ่งภาษา เช่น Visual BASIC, Visual C++, 
Delphi  เป็นต้น เพ่ือฝึกทักษะการเขียนค าสั่งของภาษานั้นโดยละเอียด โดยมุ่งให้น าไปใช้ในการท าโครงการ
ขนาดเล็กในภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือระบบงานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานบางส่วนใน
หน่วยงานที่ผู้เรียนเลือกได้ โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและเลือกพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานที่นักศึกษาได้
ศึกษาในหลักสูตร 
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7133402 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร  3(2-2-5) 
   Management  Computer Technology 
   ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อองค์การ  การบริหาร  และคุณธรรมในสังคม 
รากาานเชิงเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์  ว่าด้วยคอมพิวเตอร์และการประมวลผลคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ และการจัดการทรัพยากรข้อมูล (data resources) การติดต่อสื่อสารและเครือข่ายต่าง ๆ      
การออกแบบและการสร้างระบบสารสนเทศ  ระบบสนับสนุนการบริหารในองค์การ  ระบบสารสนเทศ   เพ่ือ
การบริหารและการประยุกต์ใช้  และการฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสนับสนุนการบริหาร  หรือพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือประยุกต์ในการบริหารองค์การ 
 
7133403 การประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
   Electronic Commerce Applications 
   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพ้ืนาาน ตัวแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การโฆษณาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการรักษาความปลอดภัยในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์            
การให้บริการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่ใช้ส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
7133405 การบริหารบุคลากรวิชาชีพ    3(4-4-0) 
   Managing Technical Personal 
   ทฤษฎีและบทบาทของผู้บริหารในาานะเป็นผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเป็นผู้มี
คุณธรรม และการยอมรับเอกตบุคคล การบริหารผู้มีความรู้ทางวิชาการ วินัยของวิชาชีพ นวัตกรรมการบริหาร  
การบริหารทีมงาน  การให้รางวัลและการยอมรับนับถือทีมงาน  การบริหารองค์การและการจัดการในองค์การ  
การบริหารความเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ  และลักษณะองค์การใน
อนาคต  รวมทั้งการบริหารบุคลากรให้มีความสุขในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการบริหาร
บุคลากร 
 
7133407    การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3(2-2-5) 
   Project Management in Office Computer Technology 
   ความหมายของโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  และการบริหารโครงการด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  การวางแผน การควบคุม และการติดตามผลโครงการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ส านักงาน  การจัดท าเอกสารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน   การตั้งงบประมาณ  
การก าหนดเวลาการด าเนินงาน  การจัดสรรทรัพยากร  และการตรวจติดตามโดยใช้ระบบสารสนเทศ ใน
ระหว่างด าเนินงานโครงการและสิ้นสุดโครงการ  ในการฝึกปฏิบัติให้มีการศึกษากรณีตัวอย่างและจัดท า
โครงการเสนอเป็นเอกสาร  และให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปช่วยการจัดท าโครงการ 
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7133702  ความม่ันคงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน   3(2-2-5) 

  Security of Office Computer Technology 
   การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในส านักงาน การป้องกัน
ไวรัสและภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ นโยบายการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพของระบบ การ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องและการวางแผน ระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย 
ลายเซ็นดิจิตอล ใบประกาศดิจิตอล การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล การตรวจสอบบุคคลตัวจริงในการ
เข้าถึง การตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง 

 
 

7134105 ทฤษฎีการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตามแนวพระราชด าริ 3(2-2-5) 
   Theories of Computer Technology Management According to  
   His Majesty’s Initiatives 
    หลักการทฤษฎี และปรัชญาการบริหารจัดการซึ่งเป็นพระราชด าริ  ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  จากแหล่งค้นคว้าทางเอกสารที่เชื่อถือได้  เช่น พระบรมราโชวาท  รายงาน  เอกสารที่ผลิตโดย
หน่วยงานต่าง ๆ และเผยแพร่โดย ทั่วไปเพ่ือหาข้อสรุปในการน าไปใช้บริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้
ได้  ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบุคคล  หรือหน่วยงานโดยให้มีการอภิปราย  และเขียนรายงานการ
ค้นคว้าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล 
 
7134303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
   Object-Oriented Analysis and Design 
   บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้  การรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ 
UML (Unified Modeling Language), Use Case Diagram, Collaboration Diagram, Sequence 
Diagram and State Chart เป็นต้น 
 
7134408  การพัฒนาคุณภาพการบริการในส านักงาน         3(4-4-0) 
                Quality Service Development in Office 
   ทฤษฏีและหลักการของการพัฒนาการให้บริการในส านักงานหรือองค์การเพ่ือให้เกิดความ
ประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ และบุคลากรในส านักงาน บุคลิกภาพ มารยาท การแต่งกาย ทัศนคติ และแนวทาง
ในการให้บริการ คุณธรรมจริยธรรม ของผู้ให้บริการ การติดต่อสื่อสารในการบริก าร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริการ กรณีศึกษาการให้การบริการของส านักงาน 
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7134603 การประยุกต์การจัดการด้วยอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
   Internet Management Applications 
   หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการจัดการและสนับสนุนระบบในองค์การ  
เช่น  เรื่องเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมค้นหาและกลวิธีการค้นหา  หลักการออกแบบโฮมเพจ
และเว็บเพจ  การน าหลักการออกแบบดังกล่าวไปใช้จริงในภาคปฏิบัติ  การติดต่อสื่อสารในองค์การด้ว ย
อินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต  (Intranet and Extranet) แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอินเทอร์เน็ต  
อินทราเน็ต  เอ็กซ์ทราเน็ต  และเทคโนโลยีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
1112151 ไวรัสคอมพิวเตอร์และการกู้แฟ้ม       3(2-2-5) 
   Computer Virus and File Recovery 
                ประเภทของไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ และมัลแวร์อ่ืน ๆ  การโจมตีจากมัลแวร์ชนิดต่าง ๆ การ
โจมตีแบบล้นบัฟเฟอร์ การท าลายไวรัส และชนิดและเทคนิคการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลและการส ารองข้อมูล การกู้แฟ้ม 
 
7134901 การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  3(4-4-0) 
   Seminar in Office Computer Technology 
   ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  โดยเน้น
การค้นหาแนวคิด และวิธีการใหม่จากเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือจากการปฏิบัติงานจริง หรือทฤษฎี หรือ
ตัวแบบใหม่ ๆ ในการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงานให้มีประสิทธิภาพ        
 
7134902 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  3(0-2-1) 
    Project in Office Computer Technology 
   หลักการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา และสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์สนับสนุนการ บริหารส านักงานให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจะต้องเข้าไปศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล แล้วจัดท าเป็นเอกสาร
โครงงาน และมีการสอบโครงงานเพ่ือประเมินผล หรือศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน ามาสอบปฏิบัติเพ่ือ    
วัดความรู้  โดยการสอบใบรับรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist  เช่น Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access  เป็นต้น 
 
7134903 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน                                     3(2-2-5) 
               Special Topics in Office Computer Technology 
   จัดให้นักศึกษาสนใจเลือกวิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงานส าหรับเรียนในชั้น
เรียนตามปกติ  เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะที่น่าสนใจในปัจจุบันโดยเนื้อหาสาระไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้
แล้วในหลักสูตรนี้ 
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 1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
7054801  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา 1(60) 
   ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
   Pre-Field Experienced or co-operative Education in Computer Applications  
    หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนาาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนาานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การ
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการท างานกับผู้ร่วมงาน การ พัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการน าเสนอโครงงาน 
 
7054802 การฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์  6(450) 
   Field Experience in Computer Applications 
   ให้ฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในองค์การหรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ
ธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ  และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพในาานะนัก
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
 
7054803 สหกิจศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์  6(600) 
   Co-operative Education in Computer Applications 
    นักศึกษาจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับธุรกิจเอกชนหรือองค์การภาครัา   1 ภาคการศึกษา ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ นักศึกษาจะปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ และต้องท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  อาจารย์ที่ปรึกษา   หัวหน้าหรือพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวชิาคอมพิวเตอรป์ระยกุต์   
พ.ศ. 2554 

หลักสูตรสาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ส านักงาน  พ.ศ. 2554 

หลักสูตรสาขาวชิาความมั่นคงคอมพิวเตอร์ 
และไซเบอร์ พ.ศ. 2554 

หลักสูตรสาขาวชิาคอมพิวเตอรป์ระยกุต์   
พ.ศ. 2559 

   โครงสร้างของหลักสูตร  
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   120  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                        30   หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           9    หน่วยกิต   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     9    หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6    หน่วยกิต 

     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6    หน่วยกิต 
หน่วยกิตที่เหลือให้เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปรวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า         84    หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาแกน                            18     หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาบังคับ                      45     หน่วยกิต 
    2.3  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             18     หน่วยกิต 
    2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       3     หน่วยกิต  
หรือกรณีเลือกสหกิจศึกษาให้เรียน  6  หน่วยกิต 

และเลือกกลุ่มวิชาเลือกใน ข้อ  2.3  ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต 

   โครงสร้างของหลักสูตร  
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   120  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                        30   หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           9    หน่วยกิต   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     9    หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6    หน่วยกิต 

     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6    หน่วยกิต 
หน่วยกิตที่เหลือให้เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปรวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า         84    หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาแกน                             18     หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาบังคับ                      42     หน่วยกิต 
    2.3  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า              21     หน่วยกิต 
    2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       3     หน่วยกิต  
หรือกรณีเลือกสหกิจศึกษาให้เรียน  6  หน่วยกิต 

และเลือกกลุ่มวิชาเลือกใน ข้อ  2.3  ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต 

   โครงสร้างของหลักสูตร  
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   120  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                        30   หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           9    หน่วยกิต   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     9    หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6    หน่วยกิต 

     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6    หน่วยกิต 
หน่วยกิตที่เหลือให้เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปรวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า         84    หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาแกน                             18     หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาบังคับ                      42     หน่วยกิต 
    2.3  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า              21     หน่วยกิต 
    2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       3     หน่วยกิต  
หรือกรณีเลือกสหกิจศึกษาให้เรียน  6  หน่วยกิต 

และเลือกกลุ่มวิชาเลือกใน ข้อ  2.3  ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต 

  โครงสร้างของหลักสูตร  
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   127   หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                       30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        12    หน่วยกิต   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    6    หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   6    หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6    หน่วยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า          91    หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาแกน         21  หน่วยกิต 
แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
      กลุ่มวิชาบังคับ            45  หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 
      กลุ่มวิชาบังคับ            45  หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
      กลุ่มวิชาบังคับ            45  หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7  หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ : 1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือก
เรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชา
อื่น ๆ ในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
                 2)  หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ.1 หรือมาตรฐาน
ของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารเป็นไปตาม
เง่ือนไขของวิชาชีพนั้น 
                 3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และข้อ 2) ต้องเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษรวมกันตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงตามหลักสูตรปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ สิ่งแวดล้อม และให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่เหมาะสมและ 
                  ตรงตามความต้องการมากข้ึน 
              2. ก าหนดวิชาเฉพาะด้านโดยแยกเป็นกลุ่มวิชาให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
              3. มีการปรับปรุงรายวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับการก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาแกนที่ปรับปรุง 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

7011101  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 
 English for Computing Technology 1        
                                                            3(2-2-5) 
 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเน้นไวยากรณ์เรื่องชนิดของค า คือ 
ค านาม    ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค าวิเศษณ์ ค า
บุพบท และค าสันธาน รวมทั้งกาล ทักษะการอ่านและฟัง
เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน และ      การประกอบอาชีพ 

7011701  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
 English for Computing Technology      
                                                                    3(2-2-5) 
    ภาษาอังกฤษพื้ น ฐานเกี่ ยวกับ เทคโนโลยีคอมพิ ว เตอร์ 
โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุประโยค  ประโยค  การใช้
ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยค     
ความซ้อน เพื่ออธิบายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการท างานของ
ทัศนูปกรณ์ และการเปรียบเทียบข้อมูล การอ่าน และการฟังบทสนทนา
ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงชื่อวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ค วาม เชี่ ย วช าญ เฉพ าะ ใน
สาขาวิชา 

7011102 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2  
 English for Computing Technology 2    

3(2-2-5) 
     โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุประโยค 
ประโยค การใช้ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว 
ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน เพ่ืออธิบายข้อมูล 
ทัศนูปกรณ์ และเปรียบเทียบข้อมูล การอ่านและการฟังบท
สนทนาภาษาอังกฤษ  รวมทั้ งค าศัพท์ ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกับ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษ
ระดับสูง 

7011702 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์    
 Technology English for Computing  

3(2-2-5) 
           การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน เกี่ยวกับการวิ เคราะห์  และแก้ปัญหาที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม  การติดตั้ง  
และการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
 
 

ปรับปรุงชื่อวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ค วาม เชี่ ย วช าญ เฉพ าะ ใน
สาขาวิชา 
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หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

7111001 คณิตศาสตร์ส าหรบันักคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer Scientist 
 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบ
จ านวนจริง จ านวนเฉพาะ ระบบเลขฐานสอง ความสัมพันธ์  
ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและการประยุกต์ เมทริกซ์ สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ 
ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น ขั้นตอนวิธียูคลิด  และสถิติเบื้องต้น 

7111001 คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์และเรขาคณิต
วิเคราะห์            3(3-0-6) 

 Mathematics for Computer Scientist and  
             Analytic Geometry 

คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบจ านวน
จริง จ านวนเฉพาะ ระบบเลขฐานสอง  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชันเอ็กซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ 
เมทริกซ์ สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น ขั้นตอน
วิธี  ยูคลิด  สถิติเบื้องต้น  พิกัดของสีเหลี่ยมมุมฉาก สมการ และจุด
โลคัส เส้นตรง วงกลม พาราโบล่า เอลลีพ ไฮเปอร์โบล่า และ
เรขาคณิตวิเคราะห์รูปทรงเบื้องต้น 

เพ่ิมรายวิชาใหม่โดยครอบคลุม
เ นื้ อ ห า วิ ช า ท า ง ด้ า น
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ส า ห รั บ นั ก
คอมพิวเตอร์และเรขาคณิต
วิเคราะห์ 

 7111101 มาตรฐานระบบสารสนเทศ          3(3-0-6) 
Information System Standard   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี     
ศึกษามาตรฐานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

การก าหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศขององค์กร  การก าหนด
มาตรฐานมาก าหนดเป็นนโยบายขององค์กร  การน ามาตรฐานมาปรับ
ใช้ในองค์กร การก าหนดแนวทางทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากรตาม
มาตรฐานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  และการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานต่างๆ 
เช่นThe National Initiative for Cybersecurity Education(NICE), 
ISO, ITU 

เพ่ิมรายวิชามาตรฐานทางด้าน
ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้เรียนได้
รู้จักระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ในองค์กรสมัยใหม่ 



 

148 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาบังคับที่เพิ่มใหม่ 
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หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

7112301 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย 3(2-2-5) 

   Network Programming 

ชั้นของการขนส่งได้แก่ ทีซีพี ยูดีพีและเอสซีทีพี ซ็อก

เก็ต ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ไอโอมัลติเพล็กซิง ระบบชื่อโดเมน  

ไอพีวีโฟว์ และไอพีวีซิกซ์กระบวนการแดมอนและผู้ให้บริการ 

ไอเน็ตดี ฟังก์ชันไอโอขั้นสูง ไอโอแบบไร้การบล็อกซ็อกเก็ต 

การจัดเส้นทาง ซ็อกเก็ตจัดการกุญแจ การแพร่สัญญาณ การ

แพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม ซ็อกเก็ตยูดีพี เอสซีทีพีขั้นสูง การขับ

สัญญาณไอโอ ไอพีรอว์ซ็อกเก็ต การเข้าถึงเส้นทางเชื่อมโยง

ข้อมูล กระแสข้อมูล โดยให้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบน

ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย 

7112301 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 
            3(2-2-5) 

 Network Programming and Internet Protocol 
 การจัดชั้นโพรโทคอลประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน  
เทคโนโลยีการสร้างแคชเอชทีทีพี คุกกี้ เอสเอ็มทีพี  พ็อป  ทีซีพีไอพี  
ยูดีพี  ดีเอชซีพี  ปิง  เทรซเราท์ การจัดเส้นทางแบบพลวัต  ด้วยอาร์ไอ
พี  โพรโทคอลบอร์เดอร์เกตเวย์  เลขที่อยู่แม็ก โพรโทคอลการจ าแนก
เล ข ที่ อ ยู่   ร ว ม ถึ ง ก า ร เขี ย น โป ร แ ก ร ม เ พ่ื อ เข้ า ถึ ง โพ ร โท 
คอลผ่านทางซ็อกเก็ต โดยให้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย 

เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า ใ ห ม่  โ ด ย มี
เนื้อหาวิชาครอบคลุมด้านการ
เขียนโปรแกรมเครือข่ายและ
โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 
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หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

 7112402 ความม่ันคงปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์และ
ข้อมูลขนาดใหญ่             3(2-2-5) 

 Cloud Computing and Big Data Security 
องค์ความรู้และแนวทางของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประมวลผลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิ
วติง ระบบความมั่นคงปลอดภัย  พ้ืนฐานส าหรับคลาวด์ การสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลและการจัดเก็บฐานข้อมูลบนระบบ
คลาวด์ นโยบายความเป็นส่วนตัว การประเมินการตรวจสอบให้เป็ 
นไปตามข้อก าหนดมาตราฐาน การระบุตัวตนเพ่ือการเข้าใช้คลาวด์ 
การให้บริการความมั่นคงปลอดภัยด้วยคลาวด์ ประเด็นความมั่นคง
ปลอดภัยบนระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 

เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ที่
มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
ใน อ งค์ ก รด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
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หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

 7113404 การจัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์           3(2-2-5) 

 Managing Cybersecurity Monitoring and  
            Operations Center   

เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูง การบริหาร
จัดการศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ส่วน
งานเฝ้าระวงัและเตือนภัยจากศูนย์การให้บริการด้านความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร์  การเฝ้าระวังกิจกรรมในระดับองคก์รและบริษัท
ทั่วไป การเขียนบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์  การสืบและพิสูจน์
หลักฐานดิจิทัล  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศูนย์เฝ้าระวังและ
ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   การเลือกใช้เครื่องมือในการ
สร้างความมั่นคงปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องทาง
อุตสาหกรรมและรัฐบาล การจัดการความต่อเนื่องส าหรับภาวะ
อันตรายต่อธุรกิจ  การวางแผนการจัดการความต่อเนื่องและความ
ทนทานต่อภัยคุกคามไซเบอร์  ความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการ
เหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์และการกู้คืน การเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อน
ของความสัมพนัธ์ระหว่าารจัดการวิกฤติ การกู้คืน และการจัดการ
ความต่อเนื่อง 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ด้านการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้ าใจในการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย  ไซเบอร์
ในระดับองค์กร 
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หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

 7114502 เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง       
             3(3-0-6) 

 Next Generation Network Technologies and 
Internet of Things 
เทคโนโลยี เครือข่ายการสื่อสารยุคใหม่ ลักษณะการ

ประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยผสานการท างาน
ต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโทคอลต่างชนิดกัน
ก็ยังสามารถสื่อสารกันได้   ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
(Internet of Things หรือ IoT) โอกาส  ความท้าทาย และอุปสรรค
ของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง กรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ส าหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การออกแบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ในเชิง
ตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับองค์กร รวมถึงข้อควรพิจารณาในด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า เท ค โน โล ยี
สมัยใหม่ด้านเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งที่จ าเป็น
ต่อการใช้งานในอนาคต และมี
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย 
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แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

 7113406 การตรวจสอบและประเมินเครือข่าย            3(2-2-5) 

 Network Audit and Assessment 

มาตรฐาน หลักปฎิบัติ  และการด าเนินงานในการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ การก ากับและบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ตรวจสอบ 
กระบวนการจัดเก็บ ค้นคืน โอนย้าย และจัดการสารสนเทศที่เป็น
ความลับ เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดย
ใช้วิธีการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA)  ระเบียบวิธีและ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและรายงาน
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงในภาวะฉุกเฉินบนระบบปัจจุบัน 

เพ่ิ ม ราย วิ ช า ให ม่ ท างก าร
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น
เครือข่ายเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
ห ลั ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น เค รื อ ข่ า ย ที่ เป็ น
มาตรฐานสากล 
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แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

 7113701 การออกแบบและบริหารเครือข่าย  3(2-2-5) 
 Network Design and Administrations 

การเข้าใช้คลาวด์ การให้บริการความมั่นคงปลอดภัยด้วย
คลาวด์ ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยบนระบบข้อมูลขนาดใหญ่   ศึกษา
การท างานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย สายสัญญาณ โพรโทคอลที่
เกี่ยวข้อง ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการด้าน
เครือข่าย การจัดท าเอกสาร การพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน การหาขนาดของแบนด์วิดที่ใช้งาน การ
ออกแบบเครือข่ายหลัก เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดาการเครือข่าย
เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัย  เช่น การสร้างรายการควบคุมการ
เข้าถึง (ACL) วิธีการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบ ไฟร์วอลล์ ไอดีเอส ไอพีเอส 
และฮันนี่พอต แนวทางการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์เครือข่าย 
เครื่องมือส าหรับตรวจสอบและแก้ไข 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ทางด้านการ
ออกแบบและบริหารเครือข่าย
เพ่ือให้เข้าใจหลักการออกแบบ
ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ
การใช้งาน 
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แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

7111201 หลักการและทฤษฎีความม่ันคงคอมพิวเตอร์           
   3(3-0-6) 
   Principles and Theories of Cybersecurity 
  หลักการและทฤษฎีของความมั่นคงคอมพิวเตอร์
โดยทั่วไป แนวโน้มของความมั่นคง มโนภาพทั่วไปเกี่ยวกับ
ความมั่นคง       การโจมตีและซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ความ
มั่นคงในองค์การ บทบาทของคนด้านความมั่นคง พ้ืนฐานด้าน
เครือข่าย ความมั่นคงเครือข่ายและกลไกความมั่นคง การ
เข้ารหัส ไฟร์วอลล์ การเข้าถึงจากทางไกล  ระบบการตรวจจับ
ผู้บุกรุก ความมั่นคงอีเมล ความมั่นคงของเว็บ และการจัดการ
ความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์ 

7111201 หลักการวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย 
             ไซเบอร์                                              3(3-0-6) 
   Principles of Network Engineering and  
             Cybersecurity 
  หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเครือข่ายและความม่ันคง
คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนวโน้มของความมั่นคง  มโนภาพทั่วไป
เกี่ยวกับความม่ันคง การโจมตีและซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ความม่ันคง
ในองค์การ บทบาทของคนด้านความมั่นคง พ้ืนฐานด้านเครือข่าย 
ความมั่นคงเครือข่ายและกลไกความมั่นคง การเข้ารหัส ไฟร์วอลล์ 
การเข้าถึงจากทางไกล    ระบบการตรวจจับผู้บุกรุก ความมั่นคงอีเมล 
ความมั่นคงของเว็บ และการจัดการความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์ 

ปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้อง
กับหลั กการทางวิศวกรรม
เครื อข่ ายและความมั่ น ค ง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
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แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

7114401 ทักษะความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 
  3(2-2-5) 
 Skills in Computer and Cyber Security 

จัดให้ผู้ เรียนศึกษาและวิเคราะห์การท างานของ
เครือข่าย การเกิดภัยของเครือข่ายและการถูกคุกคามในรูปแบบ
ต่าง ๆ  การตรวจสอบและการแก้ ไขการโจมตี เครือข่ าย 
ตรวจสอบและวิเคราะห์หาจุดอ่อนของระบบและอุปกรณ์ของ
ระบบเครือข่ายพร้อมสร้างระบบป้องกัน       โดยให้มีการฝึก
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายสถานีงาน ทีซีพี/ยูดีพี การตรวจหา
เป้าหมายในเครือข่าย การต่อต้านการถูกโจมตี การก าหนดเอก
สิทธิ์ การป้องกันภัยของเครือข่าย การสร้างความมั่นคงใน
เครือข่ายการสื่อสาร การตรวจสอบหาผู้โจมตีและการตอบโต้ 
และการวิเคราะห์หาผู้กระท าผิดกฎหมายดิจิทัล 

7113407 ทักษะวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย 

             ไซเบอร์ 3(2-2-5) 

Skills in Network Engineering and  

Cybersecurity 

จัดให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์การท างานของเครือข่าย 

การเกิดภัยของเครือข่ายและการถูกคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ        การ

ตรวจสอบและการแก้ไขการโจมตีเครือข่าย ตรวจสอบและวิเคราะห์หา

จุดอ่อนของระบบและอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายพร้อมสร้างระบบ

ป้องกัน โดยให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิศวกรรมเครือข่าย

และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายสถานีงาน 

ทีซีพี/ยูดีพี การตรวจหาเป้าหมายในเครือข่าย การต่อต้านการถูกโจมตี 

การก าหนดเอกสิทธิ์ การป้องกันภัยของเครือข่ายการสร้างความมั่นคง

ในเครือข่ายการสื่อสาร การตรวจสอบหาผู้โจมตีและการตอบโต้ และ

การวิเคราะห์หาผู้กระท าผิดกฎหมายดิจิทัล 

ปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้อง
กับหลักการทางวิศวกรรม
เครือข่ายและความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และปรับ
รหัสวิชาเพ่ือจัดให้เรียนในชั้น
ปีที่ 3 
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แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

7114901  สัมมนาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 

  3(3-0-6) 

 Seminar in Computer and Cyber Security 

จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือส ารวจและค้นหาเทคโนโลยี
ใหม่ด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เพ่ือท าให้ระบบ
ความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติ
ทางด้านสารสนเทศในองค์การทางธุรกิจและองค์การภาครัฐ 
รวมทั้งการรักษาความมั่นคงในการใช้สารสนเทศส่วนบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ 

7114901 สัมมนาวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย 

            ไซเบอร์ 3(2-2-5) 

Seminar in Network Engineering and Cybersecurity 

จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือส ารวจและค้นหาเทคโนโลยีใหม่ด้าน
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือท าให้ระบบ
ความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติทางด้าน
สารสนเทศในองค์การทางธุรกิจและองค์การภาครัฐ รวมทั้งการรักษา
ความมั่นคงในการใช้สารสนเทศส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

ปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้อง
กับหลั กการทางวิศวกรรม
เครื อข่ ายและความมั่ น ค ง
ปลอดภัยไซเบอร์ 

7114902 โครงงานทางด้านความม่ันคงคอมพิวเตอร์และ 
ไซเบอร์ 3(0-0-9) 
Project in Computer and Cyber Security          

 ให้น าความรู้ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  มา
ใช้แก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น  หรือเพ่ือค้นคว้าวิทยาการ  และ
มาตรฐานด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์ที่ เกิดขึ้นใหม่และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้เรียบ
เรียงเป็นเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้า  และมีอาจารย์ที่
ปรึกษาดูแลให้ค าแนะน า 

 7114902 โครงงานทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์    3(0-0-9) 
Project in Network Engineering and Cybersecurity 

ให้น าความรู้วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์มาใช้  แก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น  หรือเพ่ือค้นคว้าวิทยาการ  
และมาตรฐานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ที่ เกิ ดขึ้ น ใหม่ และสามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  โดยให้เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้า  
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าแนะน า 

ปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้อง
กับหลั กการทางวิศวกรรม
เครื อข่ ายและความมั่ น ค ง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาบังคับที่ปรับปรุง 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

7111002  เรขาคณิตวิเคราะห์                     3(3-0-6) 
    Analytic Geometry 

  พิกัดของสีเหลี่ยมมุมฉาก สมการ และจุดโลคัส 
เส้นตรง วงกลม พาราโบล่า         เอลลีพ ไฮเปอร์โบล่า และ
เรขาคณิตวิเคราะห์รูปทรงเบื้องต้น 

 ยกเลิกรายวิชานี้เนื่องจากเป็น
วิชาที่สามารถกระชับเนื้อหา
แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ส อ น ใน วิ ช า
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ส า ห รั บ นั ก
คอมพิวเตอร์ได้ 

7112201 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
                              3(2-2-5) 
  Data Structures and Analysis of  
           Algorithms 

ค ว า ม รู้ เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ โค ร งส ร้ า ง ข้ อ มู ล            
การประมวลผลข้อมูล สตริง แถวล าดับ ระเบียน และตัวชี้ 
รายการโยง กองซ้อน คิว การเรียกซ้ า ต้นไม้ กราฟ การจัด
เรียงล าดับและการค้นหา  โดยมีการฝึกปฏิบัติเขียนขั้นตอนวิธี
ด้านโครงสร้างข้อมูล 

 เปลี่ยนรายวิชานี้จากหมวดวิชา
บังคับไปเป็นหมวดวิชาเลือก
เนื่องจากเป็นรายวิชาทางด้าน
การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดท า
ซอฟต์แวร์ใช้งานเอง ซึ่งอาจไม่
จ าเป็นเนื่องจากมีเครื่องมือใน
การท างานด้ าน เครือข่ ายที่
หลากหลายให้เลือกใช้งาน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาบังคับที่ปรับปรุง 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

7113201 โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 Internet Protocol 
การจัดชั้นโพรโทคอลประเภทต่างๆ ที่มีใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน  เทคโนโลยีการสร้างแคชเอชทีทีพี คุกกี้ เอสเอ็มทีพี  
พ็อป  ทีซีพีไอพี ยูดีพี  ดีเอชซีพี  ปิง  เทรซเราท์ การจัด
เส้นทางแบบพลวัต  ด้วยอาร์ไอพี  โพรโทคอลบอร์เดอร์เกต
เวย์  เลขที่อยู่แม็กโพรโทคอลการจ าแนกเลขที่อยู่ แลนอีเธอร์
เน็ต  แลนไร้สาย และภาวะเสี่ยงสูงของระบบ  โดยการฝึก
เชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่างๆ เพ่ือเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ยกเลิกรายวิชานี้เนื่องจากเป็น
วิชาที่สามารถรวมเนื้อหาเข้า
กับรายวิชาการเขียนโปรแกรม
เครือข่ายได้ 

7113301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับความม่ันคง
 คอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 3(3-2-5) 
             Software Engineering for Computer and 

Cyber Security 
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ การจัดการโครงสร้าง

ซอฟต์แวร์ การวางแผน และการวิเคราะห์หาความต้องการ
ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ 
การวัดผลซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประมาณราคาซอฟต์แวร์ และ
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 

 ยกเลิกรายวิชานี้เนื่องจากเป็น
ราย วิ ช าท างด้ าน ก ารผลิ ต
ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่จ าเป็นต่อการ
เรียนในสาขาวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกที่ปรับปรุง 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

7113403 ความม่ันคงในเครือข่ายและไซเบอร์   3(2-2-5) 
 Network and Cyber Security 
 ประเภทการโจมตีเครือข่าย เทคนิคของแฮ็กเกอร์ 
บริการความมั่นคงสารสนเทศ นโยบายการจัดการความเสี่ยง  
กระบวนการความมั่นคงสารสนเทศ  ไฟร์วอลล์  วีพี เอ็น      
การเข้ารหัสลับ การตรวจจับการบุกรุก การป้องกันเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ความมั่นคงในยูนิกซ์ ความมั่นคงใน
วินโดวส์ สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต  ความมั่นคงในการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และความมั่นคงในเครือข่ายไร้สาย 

7113407 ทักษะวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย 

              ไซเบอร์ 3(2-2-5) 

Skills in Network Engineering and Computer  

Cyber security 

ศึกษาเทคโนโลยี เครือข่ าย รูปแบบและมาตรฐาน        
การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่างๆ  การออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
และการน าไปประยุกต์ใช้งาน ประเภทการโจมตีเครือข่าย เทคนิคของ
แฮ็กเกอร์ บริการความมั่นคงสารสนเทศ นโยบายการจัดการ      
ความเสี่ยง  กระบวนการความมั่นคงสารสนเทศ  ไฟร์วอลล์ วีพีเอ็น  
การเข้ารหัสลับ การตรวจจับการบุกรุก การป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ ความมั่นคงในยูนิกซ์ ความมั่นคงในวินโดวส์  สถาปัตยกรรม
อินเทอร์เน็ต  ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และความ
มั่นคงในเครือข่ายไร้สาย 

ปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้อง
กับหลั กการทางวิศวกรรม
เครื อข่ ายและความมั่ น ค ง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกที่ปรับปรุง 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

7113405 ความม่ันคงเครือข่ายไร้สาย               3(2-2-5) 
 Wireless Network Security 

การรั บ และส่ งข้ อ มู ล  เค รื อ ข่ าย การสื่ อ ส าร   
โพรโทคอลที ซี ไอ พี  สายอากาศและการแพร่กระจาย   
การเข้ารหัสสัญญาณ  การแผ่สเปกตรัม  การควบคุมความ
ผิดพลาด  การสื่อสารผ่านดาวเทียม เครือข่ายไร้สายแบบรังผึ้ง  
ระบบไร้สายและข่ายไร้สายท้องถิ่น โพรโทคอลเข้าถึงแบบ     
ไร้สาย  มาตรฐานไอทริปเปิ้ลอี 802.11 เทคโนโลยีไร้สายส่วน
บุคคล และมาตรฐานไอทริปเปิ้ลอี 802.15 เทคนิคการป้องกัน
การลักลอบใช้งานเครือข่ายไร้สายและการตรวจสอบเครือข่าย
ไร้สาย   

7113405 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 3(3-0-6) 

Wireless Network Technology 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

ศึกษาการท างานพ้ืนฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย  

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบต่าง ๆ เช่น ไวไฟ (Wi – fi ) 

บลูทูธ (Bluetooth) ดาวเทียม (Satellite) ไวแม็กซ์ (WIMAX) และ

มาตรฐานการเชื่อมต่อเทคโนโลยี เครือข่ายไร้สาย การออกแบบ    

การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และการน าไปประยุกต์ใช้งาน 

ปรับ เปลี่ ยน เนื้ อหาเป็น เชิ ง
ทฤษฏี ทางด้ าน เทคโน โลยี
เครือข่ายไร้สาย เพ่ือให้ เกิด
ความเข้าใจในหลักการท างาน
ของเครือข่ายไร้สาย 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกที่ปรับปรุง 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

7114903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับความม่ันคงคอมพิวเตอร์และ
ไซเบอร์  3(2-2-5) 
Special Topics in Computer and Cyber  
Security 
วิชาหัวข้อพิเศษเป็นรายวิชาปกติที่เรียนในชั้นเรียน 

ตามที่นักศึกษาสนใจและ  คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา
เห็นชอบ  โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัย หรือ การค้นพบ
ใหม่ ๆ ด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ และไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตรนี้ 

7114903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 1                               3(2-2-5) 

Special Topics in Network Engineering and 

Cybersecurity 1 

วิชาหัวข้อพิเศษเป็นรายวิชาปกติที่เรียนในชั้นเรียน ตามที่

นักศึกษาสนใจและ  คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเห็นชอบ  โดยมี

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัย หรือ  การค้นพบใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรม

เครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่

บรรจุไว้แล้วในหลักสูตรนี้ 

ปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้อง
กับหลั กการทางวิศวกรรม
เครื อข่ ายและความมั่ น ค ง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกที่เพิ่มใหม่ 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

 7114904 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 2                               3(2-2-5) 

Special Topics in Network Engineering and 

Cybersecurity 2 

ร าย วิ ช าที่ จั ด ให้ เรี ย น ต าม ที่ นั ก ศึ ก ษ าส น ใจ แ ล ะ  

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเห็นชอบ  โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

การวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วใน

หลักสูตรนี้ 

เพ่ิมรายวิชาส าหรับการศึกษา
ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้ าน
วิศวกรรมเครือข่ายและความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการ
ใช้งานในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกที่ปรับปรุง 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
 

7113202   ไวรัสคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

               Computer Virus 

วิธีการทั่วไปของการสร้างโค้ดประสงค์ร้าย การ
วิเคราะห์โค้ดประสงค์ร้ายและ   สภาพแวดล้อมของโค้ด
ประสงค์ร้าย  วิวัฒนาการโค้ดประสงค์ร้าย ประเภทของการติด
เชื้อจากมัลแวร์  ชุดอุปกรณ์สร้างไวรัสคอมพิวเตอร์  ประเภท
ของไวรัส  หนอนคอมพิวเตอร์และมัลแวร์อ่ืน ๆ  การโจมตี
จ ากมั ลแ วร์ ชนิ ด ต่ า ง  ๆ   การโจมตี แบ บ ล้ น บั ฟ เฟอร์            
การท าลายไวรัส  และชนิดและเทคนิคการป้องกันไวรัส
และมัลแวร์ 

 ยกเลิกรายวิชานี้ เนื่องจากมี
ร า ย วิ ช า อ่ื น  มี เ นื้ อ ห า
ครอบคลุมเนื้อหาด้านไวรัส
คอมพิวเตอร์แล้ว 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกที่ปรับปรุง 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์  
พ.ศ. 2554 

แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

7113404 การเหมืองข้อมูลส าหรับความม่ันคง   3(3-0-6) 
  Data Mining for  Security 
 หลักการและเทคนิคการเหมืองข้อมูล  เครื่องมือและ

โปรแกรมประยุกต์การเหมืองข้อมูล  การค้นพบความรู้ใน

ฐานข้อมูล  โกดังข้อมูล เทคนิคการประเมินค่าเชิงรูปนัย 

เครือข่ายประสาท เทคนิคทางสถิติและเทคนิคช านาญพิเศษ 

ระบบอิงหลักเกณฑ์  การจัดการความไม่แน่นอนในระบบอิง

หลักเกณฑ์และตัวแทนอัจฉริยะ  ความมั่นคงของเหมืองข้อมูล  

และการประยุกต์ เหมืองข้อมูลส าหรับความมั่นคง 

 
 

ยกเลิ กรายวิชานี้ เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีทางด้านข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เอกเทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1)  กลุ่มวิชาแกน 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1)  กลุ่มวิชาแกน  

 
 

7011701 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 1 
English for Computing 
Technology 1 

3(2-2-5) 7011701 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  
English for Computing Technology  

3(2-2-5) ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ วิ ช า  แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสม  เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา 
 
 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเน้นไวยากรณ์เรื่องชนิดของค า 
คือ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค าวิเศษณ์ ค าบุพ
บท และค าสันธาน รวมทั้งกาล ทักษะการอ่านและฟังเรื่องราว
เกี่ ย วกับ เทคโน โลยี คอม พิ ว เตอร์  และการสื่ อ สารที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุประโยค  ประโยค  การใช้
ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยค     
ความซ้อน เพ่ืออธิบายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการท างานของ
ทัศนูปกรณ์ และการเปรียบเทียบข้อมูล การอ่าน และการฟังบทสนทนา
ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

7011702 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 2 
English for Computing 
Technology 2 

3(2-2-5) 7011702 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
Technology English for Computing 

3(2-2-5) ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ วิ ช า  แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสม  เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา  
 

โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุประโยค 
ประโยค การใช้ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยค
ความรวม และประโยคความซ้อน เพ่ือเขียนอธิบายข้อมูล 
ทัศนูปกรณ์ และเปรียบเทียบข้อมูล การอ่านและการฟังบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งค าศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษระดับสูง 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน เกี่ ยวกับการวิ เคราะห์  และแก้ปัญหาที่ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม  การติดตั้ง  และ
การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 
 

7121101 หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ Principles and Theories 
of Computer Applications 

3(2-2-5) 7121101 หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร ์
Principles and Theories of 
Computer  

3(2-2-5) ปรับปรุงชื่อวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ เฉ พ าะ ใน
สาขาวิชา 
 
 

หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์ประยุกต์โดยขอบข่าย
องค์ความรู้คอมพิวเตอร์ประยุกต์  แนวโน้มคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชน มโนภาพเกี่ยวกับองค์
ความรู้คอมพิวเตอร์ประยุกต์    ทั้ งนี้ ให้มีการฝึกค้นคว้าและ
วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ในหน่วยงานต่าง ๆ 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การแทน
ข้อมู ล ในคอม พิ ว เตอร์  การแทนจ านวนและระบบ เลขฐาน           
การด าเนินการกับบิต การจัดโครงสร้างคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น หน่วย
เก็บ ข้อมู ล  ซอฟต์ แวร์ ระบบ  ซอฟต์ แวร์ป ระยุกต์  เครือข่ าย
คอมพิวเตอร์เบื้อต้น  ตรรกะการเขียนโปรแกรมและการเขียนรหัส
เทียม  ขั้นตอนวิธี แบบโครงสร้างการพัฒนาการขั้นตอนวิธีและ
ขั้นตอนวิธี พ้ืนฐาน  วิวัฒนาการของภาษา โปรแกรมและภาษา
โปรแกรมแบบต่างๆ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

7121401 การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 
Web Site Design and Creation 

3(2-2-5) 7122404 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Web Application Development 

3(2-2-5) ปรับปรุงชื่อวิชา รหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมั ยและเหมาะสม  เพ่ื อ
สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชา 
 

ทฤษฎีและหลักการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
ศึกษาการออกแบบโฮมเพจและเว็บเพจชนิดต่าง ๆ และศึกษา
ซอฟต์แวร์ส าหรับออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ในแบบไซต์รับบริการและไซต์บริการ 
(client site and server site) ด้วยซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
อย่างมีขั้นตอน คือ การตั้งข้อก าหนดของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของตัวบริการเว็บ (web server) 

 

ค วาม ห ม าย  ค ว าม ส า คั ญ  อ งค์ ป ระก อบ  แ ล ะ
สถาปัตยกรรมของการพัฒนาเว็บแอบพลิเคชัน ฝึกปฏิบัติการสร้าง
โปรแกรมที่ท างานบนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝั่งแม่ข่ายและ ลูกข่าย 
การสร้างเว็บเพจขั้นพ้ืนฐาน การประกาศตัวแปร การก าหนดชนิด
ข้อมูล การใช้ค าสั่งเงื่อนไขและการท างานแบบวนซ้ า การสร้างฟังก์ชัน 
การสร้างฟอร์มรับข้อมูล การใช้เซสชันและคุกกี้ การเขียนโปรแกรม
บนเว็บร่วมกับแฟ้มข้อมูล แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องต้น การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 
 

7122402 เทคโนโลยีเว็บ 
Web Technology 

3(2-2-5) 7122402 เทคโนโลยีเว็บ 
Web Technology 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสม 
เพ่ื อสนั บสนุ น ให้ เกิ ดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา 
 

หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์ประยุกต์โดยขอบข่าย
องค์ความรู้คอมพิวเตอร์ประยุกต์  แนวโน้มคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชน มโนภาพเกี่ยวกับองค์
ความรู้คอมพิวเตอร์ประยุกต์    ทั้ งนี้ ให้มีการฝึกค้นคว้าและ
วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ในหน่วยงานต่าง ๆ 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยโพรโทคอล  และ
ภาษามาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ ระบบการน า
ทาง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บฝั่งไคลเอนท์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์  
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิซ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น  Social 
Network Blog  เทคโนโลยีการโปรแกรมบนเว็บ เครื่องมือส าหรับการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น   การฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 
ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันโดยเน้นการใช้ประโยชน์ได้ 
การสร้างสื่อประกอบที่เหมาะสม 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

7123104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์   
Discrete Mathematics for 
Computer Applications 

3(2-2-5) 7123104 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
Mathematics for Computer 

Scientist 

3(3-0-6) ปรับปรุงชื่ อวิชา คาบ เรียน 
และค าอธิบายรายวิชาให้ มี
ความทันสมัยและเหมาะสม 
เพ่ื อสนั บสนุ น ให้ เกิ ดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา 
 

ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น ทฤษฎีเซต การนับ
และความสัมพันธ์  การเรียงสับ เปลี่ยน  การจั ดหมู่  ฟั งก์ชัน 
คณิตศาสตร์เชิงนับ (combinatorics) พีชคณิตบูลีน (Boolean 
algebra) และการเขียนขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ค านวณ
คณิตศาสตร์ดีสครีต 

 

คณิตศาสตร์ส าหรับนักคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวกับระบบ
จ านวนจริง จ านวนเฉพาะ ระบบเลขฐานสอง  ความสัม พันธ์ 
ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและ
การประยุกต์  เมทริกซ์  สมการเชิงเส้น เวกเตอร์  ตัวแปรสุ่ม  ความ
น่าจะเป็น ขั้นตอนวิธี  ยูคลิด  และสถิติเบื้องต้น 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 
 

7123302 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 
Foundation  

3(2-2-5) 7123302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 
 

ปรับปรุงชื่ อวิชาให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสม  เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา 
 

แนวความคิดเชิงวัตถุคลาส (class) ลักษณะประจ า 
(attribute) และเมท็อด(method) การห่อหุ้ม (encapsulation) 
การโอเวอร์โหลดเมท็อด (overloading method) การรับทอด 
(inheritance) ตัวต่อประสาน (interface) ทั้งนี้ให้ฝึกปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมโดยเลือกใช้ภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ที่นิยมในปัจจุบัน 

แนวความคิดเชิ งวัตถุคลาส (class)ลักษณ ะประจ า 
(attribute) และเมท็อด (method) การห่อหุ้ม (encapsulation) การ
โ อ เว อ ร์ โ ห ล ด เม ท็ อ ด (overloading method) ก า ร รั บ ท อ ด 
(inheritance) ตัวต่อประสาน (interface) ทั้งนี้ให้ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมโดยเลือกใช้ภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมใน
ปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 
 

7123501 การสื่อสารข้อมูลเชิงประยุกต์ 
Applied Data Communications 

3(2-2-5) 7121202 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
Data Communications and 
Networks 

3(2-2-5) ปรับป รุ งชื่ อ วิ ช าให้ มี ค วาม
ทันสมัยและเหมาะสม  เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา 
 

การติดต่อสื่อสารข้อมูล และเสียงเบื้องต้น สังกัปของ
การติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลเบื้องต้น และสังกัป
และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารทางเสียง สถาปัตยกรรมของ
เครือข่าย  ฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการเครือข่ายชนิดต่าง ๆ 
เช่น แลน (LAN) แวน (WAN) เป็นต้น การเชื่อมโยงหลายเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยของเครือข่ายการบริหารและการ
บริการเครือข่าย และอุตสาหกรรมด้านการสื่อสารข้อมูล 

 

การสื่อสารข้อมูลและบริการ สถาปัตยกรรมเป็นชั้น 
หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล แบบดิจิทัล โพรโทคอลแบบเพียทู
เพีย และชั้นเชื่อมโยงข้อมูล โพรโทคอลควบคุมขนาดกลางและ
เครือข่ายท้องถิ่น โครงสร้างระบบเครือข่ายแลนและแวน โพรโทคอลที
ซีพี/ไอพี การเชื่อมโยงหลายเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต โดยเน้นการ
ปฏิบัติตามสาขาวิชาเอกท่ีเลือกเรียน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

7123601 การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล 
Database Processing and 
Management   

3(2-2-5) 7123601 การประมวลผลและการจัดการข้อมูล 
Data Processing and Management   

3(2-2-5) ปรับปรุงชื่อวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ เฉ พ าะ ใน
สาขาวิชา 
 

การประมวลผลฐานข้อมูล และการพัฒนาฐานข้อมูล
เบื้องต้น การท าแบบจ าลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล และ
การประยุกต์ ใช้การด าเนินการฐานข้อมูล เชิ งสั มพันธ์  การ
ประมวลผลฐานข้อมูลแบบหลายผู้ ใช้  และการประมวลผล
ฐานข้ อมู ล เชิ งวั ต ถุ  ฐานข้ อมู ล เชิ งล าดั บชั้ น  (hierarchical 
database) และการบริหารฐานข้อมูล โดยให้มีการฝึกปฏิบัติการ
ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่นิยมใช้โดยทั่วไป 

ศึกษาสถาปัตยกรรมข้อมูล ความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ 
วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูล แคลคูลัส และพีชคณิตเชิงความสัมพันธ์ ภาษา
สอบถาม การประมวลผลพร้อมกัน การคืนสภาพ ความมั่นคง บูรณ
ภาพของข้อมูล โครงสร้างและแนวคิดของระบบจัดการฐานข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล 
(DBMS) ที่นิยมใช้โดยทั่วไป 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 
 

7123704 เทคโนโลยีสื่อประสมและการประยุกต์ 
Multimedia Technology and 
Applications 

3(2-2-5) 7123704 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
Multimedia Technology 

3(2-2-5) ปรับป รุ งชื่ อ วิ ช าให้ มี ค วาม
ทันสมัยและเหมาะสม  เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา 
 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสมที่เกี่ยวกับ นิยาม 
หลักการเบื้องต้น องค์ประกอบพ้ืนฐานของสื่อประสม เทคโนโลยี
ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม เช่น 
เทคโนโลยีด้านการแสดงผล การจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม และ
คอมพิวเตอร์กราฟิก การติดตั้งเครื่องมือและเทคนิคของสื่อประสม
แบบทั้งด้าน การออกแบบจอภาพ เอกสาร กราฟิก การตัดต่อ
พิเศษ (triggering) เสียง ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีโอ เพ่ือประยุกต์ใช้
ในงานด้านต่าง ๆ 

เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับสื่อประสมที่ เกี่ยวกับ นิยาม 
หลักการเบื้องต้น องค์ประกอบพ้ืนฐานของสื่อประสม เทคโนโลยี
ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ เกี่ยวข้องกับสื่อประสม เช่น 
เทคโนโลยีด้านการแสดงผล การจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม และ
คอมพิวเตอร์กราฟิก การติดตั้งเครื่องมือและเทคนิคของสื่อประสมแบบ
ทั้งด้าน การออกแบบจอภาพ  เอกสาร กราฟิก   การตัดต่อพิเศษ 
(triggering) เสียง ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีโอ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้าน
ต่าง ๆ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

   7123707 การออกแบบเชิงเสมือน  
Virtual Design  

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจขอบเขต องค์ความรู้ของ
สาขานี้  และแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

 เทคนิคการต่อประสานกับความเป็นจริงเสมือนและการ
เขียนโปรแกรม  ความเป็นจริงเสมือน  การต่อประสานกายภาพกับ
อุปกรณ์  วิธีจัดด าเนินงานโลกเสมือน  การประเมินผลการประยุกต์    
วีอาร์ และโปรแกรมประยุกต์วีอาร์  ให้นักศึกษาสร้างโครงการวีอาร์
ในช่วงหลังของภาคการศึกษาด้วยภาษาซี หรือ ซีพลัสพลัสโดยไม่
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมแบบวีอาร์มาก่อน ทั้งนี้ให้
ฝึกใช้โปรแกรมฟรีวีอาร์กับโอเพ่นจีแอลและคลังภาพซีนกราฟ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 
 

7121201 หลักการความม่ันคงคอมพิวเตอร์  
Principles of Computer 
Security 

3(2-2-5) 7121201 หลักการความม่ันคงปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ 
 Principles of Computer Security 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชา 
 

หลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนวโน้ม   
ของความมั่นคง  มโนภาพทั่วไปเที่ยวกับความมั่นคง การโจมตีและ
ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ความมั่นคงในองค์กร บทบาทของคนด้านความ
มั่นคง พื้นฐานด้านเครือข่ายความมั่นคงเครือข่ายและกลไกความมั่นคง 
การเข้ารหัส  ไฟล์วอลล์ การเข้าถึงจากทางไกล  ระบบการตรวจจับผู้
บุกรุก ความมั่นคงอีเมล ความมั่นคงของเว็บ และการจัดการความเสี่ยง 

 

หลักการและทฤษฏีความมั่นคงคอมพิวเตอร์โดยทั่ วไป 
แนวโน้มของความมั่นคง มโนภาพทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคง ชนิดของความ
มั่นคงและกลไกลการป้องกัน ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ความ
มั่นคงของอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย ความมั่นคงส่วนบุคคล และ
ความมั่นคงระดับองค์กร  และการจัดการความเสี่ยง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 

แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

7122103 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 
Basic Operations Research 

3(2-2-5)    ตัดออกจากหลักสูตรปี 2559 
 

ความเป็นมา และแนวทางการน าการวิจัยด าเนินงานไปใช้
ในการตัดสินใจการประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นที่ส าคัญ เช่น วิธีซิม
เพล็กซ์ (simplex method) และตัวแบบการขนส่ง (transportation 
model) ทฤษฎี เกมส์  การวางแผนโครงการด้ วย เพิ ร์ท /ซีพี เอ็ม 
(PERT/CPM) ตัวแบบสินค้าคงคลัง (inventory models) และตัวแบบ
แถวคอย (queuing models) โดยให้มีการศึกษาการท างานของ
ซอฟต์แวร์ส าหรับการวิจัยด าเนินงานที่มีอยู่ในท้องตลาด  และท า
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กในภาคปฏิบตัิให้สามารถประยุกต์ใช้
กับเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่ศึกษาไปแล้ว 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 
 

7122303 การออกแบบอันตรกิริยาระหว่างผู้ใช้กับ
คอมพิวเตอร์   
User-Computer Interaction Design 

3(2-2-5)    ตัดออกจากหลักสูตรปี 2559 
 

หลักการเบื้องต้นของการอันตรกิริยาระหว่างผู้ ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้ใช้ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้
งาน  แนวทางการออกแบบระบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง แนวทางการ
ประเมินผล การพัฒนาวิธีตัดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความ
ใช้งานได้  เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้
งานของผู้ใช้        ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ การฝึกปฏิบัติ  
ปฏิบัติการทดลอง     การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของอุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร ์
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

7123307 การเขียนคู่มือซอฟต์แวร์ 
Writing Software Manual 

3(2-2-5)    ตัดออกจากหลักสูตรปี 2559 
 

จุดประสงค์ และปัญหาในการเขียนโดยทั่วไป การวิเคราะห์  
ผู้อ่าน  ชนิดของหนังสือ เช่น คู่มือแนะน าเบื้องต้น  คู่มือการอบรม  
คู่มือผู้ใช้  คู่มืออ้างอิง และการเขียนคู่มือดังกล่าวนี้โดยศึกษาหลักการ 
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท าฉบับร่าง (first draft) การก าหนดสไตล์ 
การจัดท ากราฟิกส์  การตรวจแก้ไข การเขียนภาคผนวก การเขียน
อธิบายค าศัพท์ (glossary) และการท าดรรชนีการทดสอบความน่าใช้
ของคู่มือ และท าเอกสารเชิงเชื่อมตรง (online documentation) โดย
ให้มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการจัดท าคู่มือ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 
 

7132301 การประยุกต์ใช้แผ่นตารางท าการ 
Spreadsheets and Their  
Applications 

3(2-2-5)    ตัดออกจากหลักสูตรปี 2559 
 

เลือกศึกษาแผ่นตารางท าการขั้นสูงชนิดใดชนิดหนึ่ง เพ่ือ
ฝึกทักษะการใช้ค าสั่งโดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างตารางท าการ 
(worksheets) การใช้และการสร้างสูตรการค านวณ การจัดรูปแบบ
จ านวน  การสร้างกราฟและชาร์ต การใช้งานแบบหลายตารางท าการ 
การสร้างตาราง การเรียงล าดับ การค้นหา การจัดท าฐานข้อมูล การใช้
แมโคร และการติดต่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน โดยให้ฝึก
ปฏิบัติการท าโครงการขนาดเล็ก  และพัฒนาระบบงานด้วยตารางท า
การให้สามารถประยุกต์ใช้กับงานบางส่วนในหน่วยงานทั่วไปได้ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

7132401 ระบบการอัตโนมัติส านักงาน 
Office Automation System 

3(2-2-5)    ตัดออกจากหลักสูตรปี 2559 
 

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการอัตโนมัติส านักงาน อาชีพ
ในส านักงาน และวิธีการในระบบส านักงานแบบอัตโนมัติ ได้แก่ 
แนวนโยบายของระบบส านักงาน เครื่องมือในการเพ่ิมผลงาน         
การจัดการเอกสาร การจัดการสารสนเทศและการสื่อสารทางไกล กล
ยุทธการจัดส านักงานโดยค านึงปัจจัยเชิงมนุษย์ (human factors) การ
วางแผน การวิเคราะห์ระบบส านักงานและการออกแบบการด าเนินงาน
ส านักงาน  การบริหารส านักงานอัตโนมัติ  ส านักงานเสมือน (virtual 
office) และส านักงานอัตโนมัติในอนาคต ให้มีการฝึกใช้ซอฟต์แวร์
สนับสนุนการอัตโนมัติส านักงาน  หรือการฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้
เอง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 

แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 
 

   7123404 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
Wiless Network Technology 

3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจขอบเขต องค์ความรู้ของ
สาขานี้  และแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

 การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายรูปแบบการเชื่อมต่อของ
ระบบเครือข่ายไร้สาย มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย โพรโตคอล ชนิดต่างๆ  
ออกแบบและการน าไปประยุกต์ใช้งาน 

   
   7123405 การพัฒนาแอปพลเิคชันบนโมไบล์        

Mobile Application Development 
3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจขอบเขต องค์ความรู้ของ
สาขานี้  และแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

 ศึกษาภาษาที่ ใช้ส าหรับ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของอุปกรณ์พกพา 
หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา ส่วนติดต่อระบบส าหรับ
โปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การ
ติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบ
คอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้กับอุปกรณ์พกพาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 
แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 
 

   7123204 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์                   
Application development for 
device controlls 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจขอบเขต องค์ความรู้ของ
สาขานี้  และแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ  ศึกษาองค์ประกอบส าคัญของการใช้โปรแกรมควบคุม

อุปกรณ์ต่างๆ อันได้แก่ ส่วนสมอง ส่วนขับเคลื่อน ส่วนโครงสร้าง 
สามารถน าเอาหลักการของแต่ละส่วนมาพัฒนาออกแบบ ประดิษฐ์ที่ใช้
องค์ประกอบทั้งสาม เรียนรู้สัญลักษณ์ภายในโปรแกรมที่ใช้แทน
อุปกรณ์  สามารถทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างพอร์ท ของ
คอมพิวเตอร์ กับคอนโทรเลอร์ และน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้  มีทักษะ
การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แบบประยุกต์ รู้จักการใช้งาน
เซนเซอร์เบื้องต้นและการใช้งานอย่างมีเงื่อนไข สามารถแก้ไขโจทย์
ปัญหาได ้

   7123706 การพัฒนาเกม 
Game Development   

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจขอบเขต องค์ความรู้ของ
สาขานี้  และแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นในการสร้าง การวิเคราะห์ 
และออกแบบเกม ประเภทของเกม องค์ประกอบของเกม กระบวนการ
ในการพัฒนาเกมประเภทต่างๆ การน าเกมไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน
ต่าง ๆ และเครื่องมือต่างๆที่ใช้สาหรับการพัฒนาเกม 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้านที่ปรับปรุงใหม่ 

แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ พ.ศ. 2554 แขนง  เทคโนโลยีเว็บมัลติมีเดีย พ.ศ. 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 
 

   7123307 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมภาษา 
Applied Programming Language 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจขอบเขต องค์ความรู้
ของสาขานี้ และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 

 ศึกษาและพัฒนาการเขียนโปรแกรมเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบ
ต่างๆ เช่น โปรแกรมเชิงวัตถุที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล โปรแกรม
เพ่ือใช้กับระบบเครือข่ายแบบทางานพร้อมกันได้ โปรแกรมเพ่ือใช้งานใน
ธุรกิจ โปรแกรมสาหรับใช้กับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์สื่อสาร โปรแกรม
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในเครือข่าย เป็นต้น 

   7123103 ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
Intelligent Systems 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจขอบเขต องค์ความรู้
ของสาขานี้ และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ  

                     ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ในด้านต่างๆ การประมวลผล และการแก้ปัญหาของมนุษย์ การแทน
ความรู้  ฐานความรู้ กฎ และการอนุมานความรู้  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1)  กลุ่มวิชาแกน 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1)  กลุ่มวิชาแกน  

 
 

7011701 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 1 
English for Computing 
Technology 1 

3(2-2-5) 7011701 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  
English for Computing 
Technology  

3(2-2-5) ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ วิ ช า  แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา 

 
 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเน้นไวยากรณ์เรื่องชนิดของค า คือ 
ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท 
และค าสันธาน รวมทั้งกาล ทักษะการอ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุประโยค  ประโยค  การใช้
ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยค     
ความซ้อน เพ่ืออธิบายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการท างานของ
ทัศนูปกรณ์ และการเปรียบเทียบข้อมูล การอ่าน และการฟังบทสนทนา
ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

7011702 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 2 
English for Computing 
Technology 2 

3(2-2-5) 7011702 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
Technology English for Computing 

3(2-2-5) ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ วิ ช า  แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา  
 

โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี  อนุประโยค 
ประโยค การใช้ค าสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยค
ความรวม และประโยคความซ้อน เพ่ือเขียนอธิบายข้อมูล 
ทัศนูปกรณ์ และเปรียบเทียบข้อมูล การอ่านและการฟังบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งค าศัพท์ที่ เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษระดับสูง 

 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน เกี่ ยวกับการวิ เคราะห์  และแก้ปัญหาที่ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม  การติดตั้ง  และ
การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

187 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1) กลุ่มวิชาแกน 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1) กลุ่มวิชาแกน 

 

7021501 คุณธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์ 
Ethics for Computer 
Professional 

3(2-2-5) 7021501 กฏหมายและจริยธรรมส าหรับอาชีพนัก
คอมพิวเตอร์             
Law and Ethics for Computer 
Professional 

3(2-2-5) ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้ เกิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา 

หลักการและทฤษฎีของคุณธรรม การศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร  หลักการเชิงคุณธรรมที่นัก
คอมพิวเตอร์ควรยึดถือ หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ 
เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่สมควรและเป็นภัย
ร้ายแรงต่อผู้อ่ืน ต่อองค์กร ต่อสังคมและการป้องกัน จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ในฐานะนักเขียน
โปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ และผู้บริหาร การวิเคราะห์โดยใช้หลัก
คุณธรรมและอภิปรายหลักคุณธรรมจากกรณีตัวอย่างในโลกความ
เป็นจริงที่ปรากฏมาแล้วและ/หรือที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

หลักการและทฤษฎีคุณ ธรรม คุณธรรมส าหรับ
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเป็น
ส่ วนตั ว  หลั กการ เกี่ ย วกับ ลิ ขสิ ท ธิ์   ทรัพ ย์ สิ นท างปัญ ญ า           
การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ในฐานะนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ผู้บริหาร  รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมที่เกิดข้ึนใน
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 
 

7132103 สถิติเพื่อการจัดการส านักงาน 
Statistics for Office 
Management 

3(2-2-5) 7132102 สถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
Statistic for Computer 
Applications 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจขอบเขต องค์ความรู้ของ
สาขาวิชานี้ และแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ค ว า ม เชี่ ย ว ช าญ เฉ พ า ะ ใน
สาขาวิชา 
 

ความส าคัญและประโยชน์ของระเบียบการทางสถิติ 

การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ

กระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่า จะเป็นของตัวแปร

สุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ

ค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิ เคราะห์  การถดถอยและ

สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการน าใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา

สนับสนุนงานสถิติเพ่ือจัดการส านักงาน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการ

สร้างหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ การสร้างมาตรฐานในการ

ท างานในส านักงาน และการประเมินกิจกรรม โครงการ และ

งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานในส านักงานให้มีประสิทธิภาพ   

ความส าคัญและประโยชน์ของระเบียบการทางสถิติ 

การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ

กระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

แบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ 

อนุกรมเวลา และการน าใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนงาน

สถิติเพ่ือจัดการส านักงาน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการสร้างหลักเกณฑ์

ที่ใช้ในการตัดสินใจ การสร้างมาตรฐานการท างานในส านักงาน และ

การประเมินกิจกรรม โครงการ และงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนงาน

ในส านักงานให้มีประสิทธิภาพ  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 

   7133201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศในส านักงาน 
Analysis and Design of Office 
Information Systems 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจขอบเขต องค์ความรู้ของ
สาขาวิชานี้ และแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
               องค์ประกอบและความหมายของระบบ  วงจรชีวิตการ

พัฒนาระบบ  การวิเคราะห์ปัญหา  การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้าน
เทคนิค  ด้านการปฏิบัติ  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงาน  
แผนภาพกระแสข้อมูล และการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลแทน  
การท างานของระบบ  การออกแบบระบบ  การออกแบบข้อมูลเข้า/
ผลลัพธ์ การออกแบบฐานข้อมูล และการท าเอกสารระบบ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 

7133202 การจัดการฐานข้อมูลส านักงาน 
Office Database Management 

3(2-2-5) 7133202 การจัดการฐานข้อมูลส านักงาน 
Office Database Management 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชา 
 

หลักการและทฤษฎีโปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการ
ฐานข้อมูล  การออกแบบและพัฒนา    ฐานข้อมูล รูปแบบและ
วิธีการสร้างฐานข้อมูล  การสร้างตารางความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
กับผู้ใช้ระบบ  การท าแบบสอบถาม  การท าฟอร์ม  การท ารายงาน  
การใช้แมโครและการติดต่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน  
การสร้างอรรถประโยชน์ของฐานข้อมูลการสร้างความปลอดภัย
ให้กับฐานข้อมูล  การพิมพ์งาน  โดยให้มีการออกแบบ ฐานข้อมูล
ส าหรับส านักงานประเภทต่าง ๆ ในขั้นการประยุกต์เป็นภาคปฏิบัติ 

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ทฤษฎีการ
ออกแบบโดยวิธีการนอร์มัลไลเซซัน  การพัฒนาฐานข้อมูล การสร้าง
ตาราง การค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี่ การออกแบบฟอร์ม 
การสร้างรายงาน การใช้แมโครและการติดต่อเชื่อมโยงกับโปรแกรม
ประยุกต์อ่ืน การน าเข้าหรือการส่งออกฐานข้อมูล การบ ารุงรักษา
และน าฐานข้อมูลไปใช้ รวมทั้งการรักษา  ความปลอดภัยให้กับ
ฐานข้อมูล โดยให้มีปฏิบัติโดยการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
ส าหรับส านักงานประเภทต่าง ๆ   
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 

7133601 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
Data Communications and 
Computer Networks for Offices 

3(2-2-5) 7131202 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย     
Data Communications and 
Networks 
 

3(2-2-5) ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ เฉ พ า ะ ใน
สาขาวิชา 
 

หลักการรูปแบบภัยรุกรานของระบบสารสนเทศ 
กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความ
มั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้าน
ความมั่นคง การวิเคราะห์การรุกราน การจัดการด้านความมั่นคง 
การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก โครงสร้างพ้ืนฐานระบบกุญแจ
สาธารณะหลักการพ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูล ความถูกต้องของ
ระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล 
การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การจัดการซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ข่ายงานเฉพาะที่และข่ายงาน
แบบกว้าง  

ศึกษาพ้ืนฐานการสื่อสารแบบต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร
ผ่านสายส่งสัญญาณ การสื่อสารแบบไร้สาย  การสื่อสารผ่านสายน า
สัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  ศึกษาพื้นฐาน ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
เช่น โครงสร้างระบบ LAN/WAN และโครงสร้างระบบอินเทอร์เน็ต 
มาตรฐานการรูปแบบเชื่อมต่อเครือข่ายและเทคโนโลยีเครือข่ายไร้
สาย   การออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  และการน าไปประยุกต์ใช้
งาน เช่น การแชร์ข้อมูล  การแชร์อุปกรณ์ภายในส างาน   
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 

7131301 เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร 
Document Management 
Technology 

3(2-2-5) 7131301 เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร 
Document Management 
Technology 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชา 
 

หลักการและทฤษฎีโปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการ
เอกสารในงานต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ เอกสารทาง
ธุรกิจ การจัดรูปเล่มสิ่งพิมพ์  และแบบพิมพ์ต่าง ๆ โดยฝึกให้
ออกแบบและใช้ค าสั่งของซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งเพ่ือ
ฝึกทักษะการใช้งานเอกสาร การจัดรูปแบบอักษร การแทรก
ข้อความ  การค้นหาค า การสะกดและตรวจไวยกรณ์ของค า     
การแทรกรูปภาพ  การวาดรูปจากเครื่องมือที่ก าหนดให้การท า
รูปร่างอัตโนมัติ  การท าอักษรข้อความศิลป์  การสร้างแผนภูมิ  
การสร้างตาราง  การท าจดหมายเวียน  การท าแผ่นพับ  การใช้
แมโครและการติดต่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน  การพิมพ์
งานทางเครื่องพิมพ์ 

                หลักการและทฤษฎีโปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการ
เอกสารในงานต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ เอกสารทาง
ธุรกิจ การจัดรูปเล่มสิ่งพิมพ์  และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับ
หลักการจัดการเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัด เก็บ เอกสาร          
การจัดเก็บเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีออกแบบเอกสารเก็บข้อมูล
สารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัย
ในการจัดเก็บเอกสาร ความสามารถในการท างานร่วมกันแบบแชร์
ข้อมูลพร้อมทั้งเขียนเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ด้วย Word 
Online บันทึกไฟล์บนระบบคลาวด์  (Cloud Computing) เช่น     
วันไดรฟ์ (OneDrive), วันไดรฟ์ส าหรับงานธุรกิจ (OneDrive for 
Business) หรือ แชร์พอยท์ (SharePoint) ได ้
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 

7132301 การประยุกต์ใช้แผ่นตารางท าการ 
Spreadsheets and Their 
Applications 

3(2-2-5) 7132301 การประยุกต์ใช้แผ่นตารางท าการ 
Spreadsheets and Their 
Applications 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชา 
 

เลือกศึกษาแผ่นตารางการท าการขั้นสูงชนิดใดชนิด
หนึ่งเพ่ือฝึกทักษะการใช้ค าสั่งโดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างตาราง
ท าการ (worksheets)  การใช้และการสร้างสูตรการค านวณ  การ
จัดรูปแบบจ านวน  การสร้างกราฟและชาร์ต  การใช้งานแบบ
หลายตารางท าการ การสร้างตาราง การเรียงล าดับ  การค้นหา    
การจัดท าฐานข้อมูล  การใช้แมโคร  และการติดต่อเชื่อมโยงกับ
โปรแกรมประยุกต์อ่ืน  โดยให้ฝึกปฏิบัติการท าโครงการขนาดเล็ก 
และพัฒนาระบบงานด้วยตารางท าการให้สามารถประยุกต์ใช้กับ
งานบางส่วนในหน่วยงานทั่วไปได้ 

               เลือกโปรแกรมตารางการท าการเพ่ือฝึกทักษะการใช้
ค าสั่งโดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างตารางท าการ (worksheets)  
การใช้และการสร้างสูตรการค านวณ  การจัดรูปแบบจ านวน  การ
สร้างกราฟและชาร์ต  การใช้งานแบบหลายตารางท าการ การสร้าง
ตาราง การเรียงล าดับ  การค้นหา  การจัดท าฐานข้อมูล  การใช้
แมโคร  และการติดต่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน  โดยให้ฝึก
ปฏิบัติท างานบนระบบเครือข่าย เพ่ิมการท างานด้วยการแชร์เวิร์ก- 
บุ๊ ก ข อ งผู้ ใช้ ใน ค ล า ว ด์  (Cloud Computing) ด้ ว ย วั น ได ร ฟ์ 
(OneDrive) หรือ แชร์พอยท์ (SharePoint) เพ่ือให้ทุกคนสามารถดู 
แก้ไข และท างานร่วมกันบนเวิร์กบุ๊กได้,บันทึกไฟล์บนระบบคลาวด์ 
เช่น วันไดรฟ์ (OneDrive), วันไดรฟ์ส าหรับงานธุรกิจ (OneDrive 
for Business) หรือ แชร์พอยท์ (SharePoint) ได ้
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เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ 

 

7132302 เทคโนโลยีการน าเสนอ 
Presentation  Technology   

3(2-2-5) 7132302 เทคโนโลยีการน าเสนอส าหรบัส านักงาน 
Presentation Technology for 
Office 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชา 
 

หลักการและทฤษฎีโปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอ
งาน  ฝึกทักษะการน าเสนอ  การจัดรูปแบบอักษร การแทรก
ข้อความ การค้นหาค า การสะกดและตรวจไวยากรณ์ของค า     
การแทรกรูปภาพ  การวาดรูปจากเครื่องมือที่ก าหนดให้  การท า
รูปร่างอัตโนมัติ   การท าอักษรข้อความศิลป์  การสร้างแผนภูมิ         
การสร้างตาราง การท าภาพนิ่ง การน าเสนอภาพนิ่ง  การท าพ้ืน
หลังของเอกสารการน าเสนองาน การตั้งเวลาในการน าเสนอ การ
บันทึกเสียงผู้บรรยาย   การท าเสียงเอกสารการน าเสนองาน  ทั้งนี้
ให้มีการศึกษาวิธีการออกแบบและการน าเสนองานประเภทต่าง ๆ  
เช่น  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  เครือข่ายสังคม  เป็นต้น 

หลักการและทฤษฎีโปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอ
งาน ฝึกทักษะการน าเสนอ  หลักการออกแบบงานที่จะน าเสนอ    
การใช้โปรแกรมการน าเสนอข้อมูลทั้ งนี้ ให้มีการศึกษาวิธีการ
ออกแบบและการน าเสนองานประเภทต่าง ๆ  เช่น  การโฆษณา  
การประชาสัมพันธ์  เครือข่ายสังคม และสามารถท างานบนระบบ
เครือข่ายและเขียนร่วมกับผู้ใช้คนอ่ืนบนงานน าเสนอเดียวกันพร้อม
กันได้และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับเอกสารพร้อม ๆ กันได้  โดยใช้ 
เพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) บนเดสก์ท็อปหรือเพาเวอร์พอยท์
ออนไลน์  (PowerPoint Online) บันทึ กไฟล์บนระบบคลาวด์ 
(Cloud Computing)  เช่น วันไดรฟ์ (OneDrive), วันไดรฟ์ส าหรับ
งานธุรกิจ(OneDrive for Business) หรือ แชร์พอยท์ (SharePoint) 
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เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 

7123403 การประยุกต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce 
Applications 

3(2-2-5) 7133403 การประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce Applications 

3(2-2-5) ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ เฉ พ า ะ ใน
สาขาวิชา 
 

ลักษณะส าคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทาง
อินเทอร์เน็ต ตัวแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น      
e-Procurement, e-Auction, e-Service เป็นต้น ระบบการช าระ
เงินออนไลน์ ระบบการรักษาความปลอดภัยในการท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      
ในภาคปฏิบัติสามารถออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

                การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน      
ตัวแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  การโฆษณา       
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  ระบบ
การรักษาความปลอดภั ย ในการท าพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์           
การให้บริการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
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เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 

7133304 การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ 
Data Analysis and Decision  
Making 

3(2-2-5) 7133304 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information Systems 

3(2-2-5) ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ เฉ พ า ะ ใน
สาขาวิชา 
 

หลั กการท างสถิ ติ ที่ ใช้ ใน การตั ดสิ น ใจ ใน การ
ด าเนินงานและการวิจัย  เช่น ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ไคสแควร์  
ความสัมพันธ์  การทดสอบแบบที (t-test)  การวิ เค ราะห์ ค วาม
แปรปรวน  การวิเคราะห์ความถดถอย การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
เป็นต้น โดยให้ฝึกการค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เช่น MYSTAT หรือ  SPSS หรือใช้สเปรดซีตช่วยการค านวณ ทั้งนี้
ให้ใช้กรณีตัวอย่างเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับ วิเคราะห์และตัดสินใจ 

               ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการตัดสินใจ ระบบ 
รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อแตกต่างกับ
ระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไป การสร้างระบบสนับสนุน       
การตัดสินใจ เครื่องมือช่วยจัดสร้าง รูปแบบการน าเสนอ การหาวิธีที่
เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ฮาร์ดแวร์ส าหรับระบบสนับสนุน      
การตัดสินใจ ระบบสนับสนุน การตัดสิน ใจแบบกลุ่ม  ระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร กรณีศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
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เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 

7133702 ความม่ันคงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ส านักงาน 
Security of Office Computer 
Technology 

3(2-2-5) 7133702 ความม่ันคงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ส านักงาน 
Security of Office Computer 
Technology 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชา 
 ทฤษฏีและหลักการความมั่นคงของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ส านักงาน  การโจมตีระบบการป้องกันแบบต่าง ๆ  
เช่น ไวรัส โทรจัน ดีโอเอส หลักการท างานของเทคนิคการเข้ารหัส
แบบสมมาตร และอสมมาตร การออกแบบ  การพิสูจน์ตัวจริง 
และการระบุในเทคโนโลยีส านักงาน  หลักการเบื้องต้นการวางแผน
กู้ภัย  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  การขจัดและการป้องกัน
ไวรัส  ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับ การป้องกันการบุกรุก 

การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายภายในส านักงาน การป้องกันไวรัสและภัยคุกคามใน
รูปแบบต่าง ๆ นโยบายการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ
คุณภาพของระบบ การควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องและ     
การวางแผน ระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการรักษาความ
ปลอดภัย ลายเซ็นดิจิตอล ใบประกาศดิจิตอล การเข้ารหัสและ     
การถอดรหัสข้อมูล การตรวจสอบบุคคลตัวจริงในการเข้าถึง       
การตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง 
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พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 

 

7134408 การพัฒนาคุณภาพการบริการในส านักงาน  
3(3-0-6) 
Quality Service Development in 
Office 

 7134408 การพัฒนาคุณภาพการบริการในส านักงาน
Quality Service Development in 
Office 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและ
จ าน วน ห น่ วยกิ ต ให้ มี ค ว าม
ทั น สมั ยและเหมาะสม  เพ่ื อ
สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชา 
 

ทฤษฏีและหลักการของการพัฒนาการให้บริการใน
ส านักงานหรือองค์การเพ่ือให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ 
และบุคลากรในส านักงาน 

ทฤษฏีและหลักการของการพัฒนาการให้บริการใน
ส านักงานหรือองค์การเพ่ือให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ 
และบุคลากรในส านักงาน บุคลิกภาพ มารยาท การแต่งกาย ทัศนคติ 
และแนวทางในการให้บริการ คุณธรรมจริยธรรม ของผู้ให้บริการ การ
ติดต่อสื่อสารในการบริการ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริการ กรณีศึกษาการให้การบริการของส านักงาน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7123306 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาภาพ 3(2-2-5)   
        Application Programming in Visual Language 
 

            ภาษาการเขียนโปรแกรมภาษาภาพ โดยเลือกหนึ่งภาษา 
เช่น Visual BASIC, Visual C++, Delphi  เป็นต้น เพ่ือฝึกทักษะ
การเขียนค าสั่งของภาษานั้นโดยละเอียด โดยมุ่งให้น าไปใช้ในการ
ท าโครงการขนาดเล็กในภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ
ระบบงานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานบางส่วนในหน่วยงานที่
ผู้เรียนเลือกได้ 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7133306 การเขียนโปรแกรมภาษาภาพส าหรับระบบ 3(2-2-5)   
               สารสนเทศส านกังาน                                       
  Visual Basic Programming for Office  
               Information System 
 

                ภาษาการเขียนโปรแกรมภาษาภาพ โดยเลือกหนึ่ง
ภาษา เช่น Visual BASIC, Visual C++, Delphi  เป็นต้น เพ่ือฝึก
ทักษะการเขียนค าสั่งของภาษานั้นโดยละเอียด โดยมุ่งให้น าไปใช้ใน
การท าโครงการขนาดเล็กในภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ
ระบบงานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานบางส่วนในหน่วยงานที่
ผู้เรียนเลือกได้ โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและเลือกพัฒนาระบบ
สารสนเทศส านักงานที่นักศึกษาได้ศึกษาในหลักสูตร 

ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาให้ มีความ
ทั น สมั ยแล ะ เห มาะสม  เพ่ื อ
สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7122103  การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น            3(2-2-5) 3(2-2-5) 
   Basic Operations Research  
 

ความเป็นมา และแนวทางการน าการวิจัย
ด าเนินงานไปใช้ในการตัดสินใจ การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นที่
ส าคัญ เช่น วิธีซิมเพล็กซ์ (simplex method) และตัวแบบการ
ขนส่ ง  (transportation model) ทฤษฎี เกมส์  ก ารวางแผน
โครงการด้วยเพิร์ท/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM) ตัวแบบสินค้าคงคลัง 
(inventory models) และตัวแบบแถวคอย (queuing models) 
โดยให้มีการศึกษาการท างานของซอฟต์แวร์ส าหรับการวิจัย
ด าเนินงานที่มีอยู่ในท้องตลาด  และท าโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ขนาดเล็กในภาคปฏิบัติให้สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
ศึกษาไปแล้ว 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7132103  การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น              3(2-2-5) 3(2-2-5) 
   Basic Operations Research  
 

ความ เป็ น มา และแนวทางการน าการวิ จั ย
ด าเนินงานไปใช้ในการตัดสินใจ การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นที่
ส าคัญ เช่น วิธีซิมเพล็กซ์ (simplex method) และตัวแบบการ
ขนส่ง (transportation model) ทฤษฎีเกมส์ การวางแผนโครงการ
ด้วยเพิร์ท/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM) ตัวแบบสินค้าคงคลัง (inventory 
models) และตั วแบบแถวคอย  (queuing models) โดย ให้ มี
การศึกษาการท างานของซอฟต์แวร์ส าหรับการวิจัยด าเนินงานที่มีอยู่
ในท้องตลาด  และท าโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กใน
ภาคปฏิบัติให้สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ศึกษาไปแล้ว 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา 
 



 

 

201 

 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7122303  การออกแบบอันตรกิริยาระหว่างผู้ใช้กับ  3(2-2-5) 
               คอมพิวเตอร์         
               User-Computer Interaction Design 

 

               หลักการเบื้องต้นของอันตรกิริยาระหว่างผู้ ใช้กับ

คอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้ ใช้   การวิ เคราะห์

ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะ

แวดล้อมของการใช้งาน  แนวทางการออกแบบระบบที่มีผู้ใช้เป็น

ศูนย์กลาง  แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีตัดต่อผู้ใช้ที่มี

ประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้  เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์

และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของผู้ใช้  ส่วนสนับสนุน    

ผู้ บกพร่องในการรับรู้  การฝึ กปฏิ บั ติ   ปฏิ บั ติ การทดลอง           

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7132303  การออกแบบอันตรกิริยาระหว่างผู้ใช้กับ    3(2-2-5) 
               คอมพิวเตอร์         
               User-Computer Interaction Design 

 

                หลักการเบื้องต้นของอันตรกิริยาระหว่างผู้ ใช้กับ

คอมพิวเตอร์  ป ระกอบด้ วย  ปั จจั ยด้ านผู้ ใช้   การวิ เคราะห์

ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะ

แวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีผู้ใช้เป็น

ศูนย์กลาง  แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีตัดต่อผู้ใช้ที่มี

ประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้  เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์

และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของผู้ใช้  ส่วนสนับสนุน     

ผู้ บ ก พ ร่ อ ง ใน การรั บ รู้  ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ  ป ฏิ บั ติ ก ารท ดลอ ง             

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

ปรับปรุงรหัสวิชา 
 



 

 

202 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7124303   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5)     
           Object-Oriented Analysis and Design 
               บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนการพัฒนา

ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้  การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการ

วิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม และการสังเกต  การท าต้นแบบ (prototype) 

กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ UML (Unified 

Modeling Language), Use Case Diagram, Collaboration 

Diagram, Sequence Diagram and State Chart เป็นต้น 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7134303  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ    3(2-2-5)    
           Object-Oriented Analysis and Design 
                บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 
การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
และการสังเกต  การท าต้นแบบ (prototype) กระบวนการวิเคราะห์
และออกแบบระบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language), 
Use Case Diagram, Collaboration Diagram, Sequence 
Diagram and State Chart เป็นต้น 

ปรับปรุงรหัสวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7133501  การออกแบบและการจัดท าคู่มือซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)    
          Design and  Software Documentation 
              หลักการคิดเพ่ือออกแบบและเขียนคู่มือของซอฟต์แวร์
อย่างมีระบบและมีเหตุผล ตลอดถึงการปฏิบัติเพ่ือตอบสนอง
กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดท าคู่มือให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อ
การเรียนรู้แก่ผู้ใช้งาน โดยครอบคลุมถึงจุดประสงค์และปัญหาที่
เกิดขึ้นในการเขียนคู่มือโดยทั่วไป การวิเคราะห์ผู้อ่าน ชนิดและ
รูปแบบของคู่มือ เช่น คู่มือแนะน าเบื้องต้น คู่มือการอบรม คู่มือ
ผู้ใช้ คู่มืออ้างอิงและการเขียนคู่มือ ดังกล่าวนี้ ด้วยการฝึกปฏิบัติ
จัดท าคู่มือโดยท าฉบับร่าง (first draft) ก าหนดรูปแบบ การจัดท า
กราฟฟิกส์    การตรวจแก้ไข การเขียนภาคผนวก การเขียน
ค าอธิบายศัพท์ (glossary) และการท าดรรชนีการทดสอบความน่า
ใ ช้ ข อ ง คู่ มื อ  แ ล ะ ท า เอ ก ส า ร เชิ ง เชื่ อ ม ต ร ง  ( online 
documentation) โดยให้มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้ซอฟต์แวร์เป็น
เครื่องมือในการจัดท าคู่มือ 

 
 

 
 
ยกเลิกรายวิชา  เนื่องจากปรับ
สัดส่วนรายวิชาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้มากข้ึน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3)  กลุ่มวิชาเลือก 
7134701  ไวรัสคอมพิวเตอร์และการกู้แฟ้ม            3(2-2-5) 
              Computer Virus and File Recovery 
               ประเภทของไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ และมัลแวร์    
อ่ืน ๆ  การโจมตีจากมัลแวร์ชนิดต่าง ๆ การโจมตีแบบล้นบัฟเฟอร์ 
การท าลายไวรัส และชนิดและเทคนิคการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการส ารองข้อมูล การกู้แฟ้ม 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ ทางด้านความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในส านักงาน 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2554 

แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
พ.ศ. 2559 

เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
4)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการวิชาชีพ 
7134802    การเตรียมความพร้อมของสหกิจศึกษาทางด้าน  
                เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน     1(60)                           
            Pre-co-operative Education in Office  
                Computer Technology 
                 หลักการคิด เพ่ื อออกแบบและเขียนคู่ มื อของ
ซอฟต์แวร์อย่างมีระบบและมีเหตุผล ตลอดถึงการปฏิบัติเพ่ือ
ตอบสนองกระบวนการต่างๆในการจัดท าคู่มือให้มีประสิทธิภาพ
และง่ายต่อการเรียนรู้แก่ผู้ใช้งาน โดยครอบคลุมถึงจุดประสงค์และ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการเขียนคู่มือโดยทั่วไป การวิเคราะห์ผู้อ่าน ชนิด
และรูปแบบของคู่มือ เช่น คู่มือแนะน าเบื้องต้น คู่มือการอบรม 
คู่มือผู้ใช้ คู่มืออ้างอิงและการเขียนคู่มือ ดังกล่าวนี้ ด้วยการฝึก
ปฏิบัติจัดท าคู่มือโดยท าฉบับร่าง (first draft) ก าหนดรูปแบบ   
การจัดท ากราฟฟิกส์  การตรวจแก้ไข การเขียนภาคผนวก         
ก าร เขี ย น ค าอ ธิ บ ายศั พ ท์  (glossary) และการท าด รรชนี          
การทดสอบความน่าใช้ของคู่มือ และท าเอกสารเชิงเชื่อมตรง 
(online documentation) โด ย ให้ มี ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ โด ย ใช้
ซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการจัดท าคู่มือ 

 
 
  

ยกเลิกรายวิชา 

 



  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

หลักการจัดรหัสวิชา 
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หลักการจัดรหัสวิชา 
 
วิชาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          ล าดับวิชา 
 
 
 

             1          1  
หมายเหตุ  700 - 709          2          2  
                      3           3 
                   ปีการศึกษา          4           4 
        ที่จัดให้เรียน                5           5 
        1,  2,  3,  4         6          6  
             7          7  
             8          8  
             9          9  
 
 
 
 
     ประเภทของวิชา 
     1.  พ้ืนฐานทั่วไป และทฤษฎี 
     2.  ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
     3.  เทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ 
     4.  เทคโนโลยีเว็บและอินเทอร์เน็ต 
     5.  เทคโนโลยีเครือข่าย 
     6.  ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
     7.  เทคโนโลยีสื่อประสม  
     8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  การศึกษาเอกเทศ   

    การสัมมนา  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และการวิจัย 

7 0 0   0 0 
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แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงคอมพิวเตอร์       

 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
ในแขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงคอมพิวเตอร์      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 
     1.  พ้ืนฐานทั่วไปและทฤษฏี 
     2.  ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีฐานข้อมูล 
     3.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์และการเขียนโปรแกรม 
     4.  ซอฟต์แวร์ระบบและความมั่นคง 
     5.  ระเบียบวิธีและการวิเคราะห์ 
     6.  การประยุกต์ขั้นสูงและเทคโนโลยีชั้นสูง 
     7.  ฮาร์ดแวร์  สถาปัตยกรรม  และเครือข่าย 
     8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ์ 
          การศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย 

7 1 1   0 0 
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แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 
 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
ในแขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย         ล าดับวิชา 
 
 
 

             1          1  
             2          2  
                      3           3 
                   ปีการศึกษา          4           4 
        ที่จัดให้เรียน                5           5 
        1,  2,  3,  4         6          6  
             7          7  
             8          8  
             9          9  
 
 
 
 
     ประเภทของวิชา 
     1.  พ้ืนฐานทั่วไป และทฤษฎี 
     2.  ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
     3.  เทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ 
     4.  เทคโนโลยีเว็บและอินเทอร์เน็ต 
     5.  เทคโนโลยีเครือข่าย 
     6.  ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
     7.  เทคโนโลยีสื่อประสม  
     8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  การศึกษาเอกเทศ   

    การสัมมนา  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และการวิจัย 
 

7 1 2   0 0 
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วิชาเอก  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
ในแขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน                 ล าดับวิชา 
 
 
 

             1          1  
             2          2  
                 3           3 
        ปีการศึกษา               4           4 
        ที่จัดให้เรียน                   5           5 
        1,  2,  3,  4         6          6  
             7          7  
             8          8  
             9          9  
 
 
 
 
     ประเภทของวิชา 
     1.  พ้ืนฐานทั่วไปและทฤษฏีทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ส านักงาน 
     2.  ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
     3.  ซอฟต์แวร์ส านักงาน 
     4.  การจัดการส านักงานและเทคโนโลยีส านักงาน 
     5.  ระเบียบวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
     6.  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
     7.  ความมั่นคงคอมพิวเตอร์ 
     8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  การศึกษาเอกเทศ   

การสัมมนา  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และการวิจัย 
 

7 1 3   0 0 
  



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นายสุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย ์  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
วุฒิการศึกษา 
-  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี
-  วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
   เกล้าธนบุร ี

1.  ต ารา  
  - 
 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
 1.  Tachaphetpiboon S., Thongkor K., Amornraksa, T. and Delp, E.J., 2014, “Digital  

Watermarking for Color Images in Hue-Saturation-Value Color Space”, Journal of 
Electronic Imaging, vol.23(3), pp. 033009-(1–14).  
    2.  สิทธา กีรติอารยธรรม, อัสนีวัลย์  อินทร์ข า, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบลูย์, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2559). 
ซอฟต์แวร์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนฐานเทคโนโลยี
เว็บ. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (NCTIM2016), วันที่ 30-31 มีนาคม 2559. หน้า 108-112. 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การฝึกอบรม 
     พ.ศ. 2552 อบรมหลักสูตรการพฒันาผูบ้รหิารอุดมศึกษา  รุ่นที่ 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
3.2 การท างาน 

  พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   
 พ.ศ. 2546 กรรมการที่ปรึกษาส านักวิทยบริการ 
 พ.ศ. 2546 รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์
 พ.ศ. 2548 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        พ.ศ. 2552 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
4.  ประสบการณ์การสอน 

 1.  โครงสร้างข้อมูล 
 2.  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
 3.  ระบบปฏิบัติการ 
 4.  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายบนยูนกิซ ์
 5.  คณิตศาสตร์ดีสครีต 
 6.  วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

     7.  ตรรกะการเขียนโปรแกรม 
     8.  การตรวจจบัและป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร ์
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นายพฤกษ์ไพร  เพ็งพารา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ: - 
 
วุฒิการศึกษา 
-  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
   สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
-  วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์ :  
   คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลย ี
   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
   ลาดกระบัง 
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   คุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เพชรบุร ี
 

1. ต ารา 
- 
 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
1.  สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย,์ กฤษดา ด่านประสทิธ์ิพร, พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา. (2559). โครงร่างภาพ

ข้อเสนอแนะด้วยวิธีลายน  าดิจิตอลส าหรับระบบแสดงความคิดเห็น. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซนเตอร์ขอนแก่น (NCCIT& 
IC2IT2016). วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. หน้า 323 – 328. 

 
3. ประสบการณ์การท างาน 

3.1 การฝึกอบรม 

พ.ศ. 2550 Microsoft : MCP, MCSA, MCSE+Security, MCITP(Server, Enterprise) 
พ.ศ. 2551 Windows Server and Linux Configuration กทม. 
พ.ศ. 2552 EMC กทม. 

    พ.ศ. 2553 Cisco : CCNA, CCNP กทม. 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3.2 การท างาน 
- พ.ศ. 2552 -  ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
- พ.ศ. 2550-2551 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- พ.ศ. 2547-2549 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- พ.ศ. 2546 หัวหน้าแผนกสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทกรงุเทพ 
- พ.ศ. 2541-2545 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

4.  ประสบการณ์การสอน 
  1.  การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย  
  2.  ความมั่นคงในเครือข่ายและไซเบอร ์
  3.  ความมั่นคงเครือข่ายไร้สาย 
  4.  ความมั่นคงในบริการเว็บ 
  5.  ไวรัสคอมพิวเตอร ์

     6.  การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดจิิทลั 
     7.  คุณธรรมส าหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร ์
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นายจารุต  บุศราทจิ 
 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
วุฒิการศึกษา 
-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี
-  วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตร ์
   สารสนเทศ) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
 
 
 

1. ต ำรำ  
    1.1 ต ารา “การเขียนโปรแกรม MCS-51”        1.2 ต ารา “เรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC ด้วยไมโครเบสกิ” 

 1.3 ต ารา “การเขียนโปรแกรมภาษาซี” 
 
2.  ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 

1.  สุมาลี  จันทรจ์ินดา, กิตติพงศ์  หะวิเกตุ, จารุต  บุศราทจิ, จุฑาภรณ์   ชาตินฤมาณ. (2559). ระบบ
สารสนเทศการซื อ-ขาย สินค้า OTOP.  The 2nd  National Conference on Technology and Innovation 
Management 30-31 มีนาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (NCTIM2016), หน้า 85-89.   
 
3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/วิชำท่ีเคยสอน 
   3.1 โพรโทคอลอินเทอรเ์น็ต     3.2 ความมั่นคงในเครือข่ายและไซเบอร์  3.3 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์           
   3.4 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์       3.5 การเขียนโปรแกรมระบบ               3.6 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสงู 
 
4. กำรฝึกอบรม 

 พ.ศ. 2541 Object Oriented Development, NECTEC, กทม.   
พ.ศ. 2542 Computer Network NECTEC, กทม.       พ.ศ. 2548 Network Security, EMC, SIPA, กทม. 
พ.ศ. 2550 Foundation Network Storage, ปตท., มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบรุ ี
พ.ศ. 2550 Computer Network Security Audit, ACIS, กทม. 
พ.ศ. 2551, 2552 อบรมหลักสูตรผูป้ระเมินการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา, ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, เพชรบรุ ี
พ.ศ. 2553 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับประธานสาขาวิชา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี เพชรบุร ี
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
 
แขนง  เทคโนโลยเีว็บและมัลติมีเดีย 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นางศิวาพร  เหมียดไธสง 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
 
วุฒิการศึกษา : 
-  ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
      สารสนเทศ)  มหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      ธนบุรี  (2544) 
 
-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
     วิทยาลัยครูเพชรบรุี (2536) 
 

1.  ต ารา 
- 

 
2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 

1.  ศิวาพร เหมียดไธสง. (2556). การสร้างความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับระบบควบคุมพ้ืนฐานโดยใช้โปรแกรมภาษาท่ีสมัผัส
และรูส้ึกได้, ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ. 

2.  ศิวาพร เหมียดไธสง. (2556). ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและตรวจจับขโมยด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายส าหรับ
พ้ืนท่ีเพาะปลูกมะนาว, ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ.  

3.  ศิวาพร เหมียดไธสง. (2558) การวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและระบบสารสนเทศในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกมะนาว ด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายระดับหมู่บ้านเพ่ือลดการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้างลุ่มแม่น้ า
เพชรบุรี. ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

4.  ศิวาพร เหมียดไธสง. (2558). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยของเล่นพ้ืนบ้านอัจฉริยะตามแนวทางการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา. ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

5.  ศิวาพร เหมียไธสง. (2559). นวัตกรรมอัจฉริยะเพ่ือการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ลุ่มแม่น้ าเพชรบุรีตอนบน. 
ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

   
การน าเสนอผลงานวิจัย  บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร 
1.  ศิวาพร เหมียดไธสง, (2556), ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและตรวจจับขโมยด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

ส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกมะนาว, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 5 ,ECTI-CARD 2013, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556. 

2.  ศิวาพร เหมียดไธสง, (2556), ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี
เพาะปลูกมะนาว, แสดงผลงานวิจัยในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo2013), 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , วันที่ 23-28 สิงหาคม 2556. 

3.  Siwaporn Meadthaisong and Thiang Meadthaisong (2013). Wireless Sensor NetWorks for Lemon 
Orchards., การประชุมวิชาการนานาชาติ ม.อ.ภูเก็ตวิจัยครั้งที่ 2.“The 2nd Annual PSU Phuket International 
Conference 2013”, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556. หน้า 94-98. 

4.  ศิวาพร เหมียดไธสง, เที่ยง เหมียดไธสง, (2556), ระบบบันทึกและการใช้ข้อมูลตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วย
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกมะนาว,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36  The 36th  
Electrical Engineering Conference (EECON-36),  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์
แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี,  วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556. หน้า 813-816. 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  5.  Thiang Meadthaisong and  Siwaporn Meadthaisong (2014), Tangible Programming for Controling 
Robots., การประชุมวิชาการนานาชาติ “ICLIST 2014 : International Conference on Learning Innovation in 
Science and Technology 2014 “Learning and Innovation in Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (STEM) education.”, จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , วันที่ 22-24 
มกราคม 2557. หน้า 18-22. 

6.  Thiang Meadthaisong and  Siwaporn Meadthaisong (2014), Tangible Programming for Basic 
Control System New Frameworks in Engineering Education for Children.The 5th KKU International 
Engineering Conference 2014 (KKU-IENC 2014) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 - 29 มีนาคม 
2557. หน้า 342-326. 

7.  เที่ยง เหมียดไธสง, ศิวาพร  เหมียดไธสง, (2557), การพัฒนาของเล่นพ้ืนบ้านเป็นของเล่นอัฉริยะ. การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6 th RMUTNC)“เทคโนโลยีและนัวตกรรมสู่อาเซียน” จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557. 

8.  ศิวาพร เหมียดไสง, (2558), การพัฒนาโปรแกรมภาษาช้าง. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพื ่อแผ่นดินไทยที ่ยั่งยืนครั ้งที ่ 5 “สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืนสู ่เอเซีย -แปซิฟิก” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 3-4 กรกฏาคม 2558. 

9.  ศิวาพร เหมียดไสง, เที ่ยง เหมียดไธสง, (2558), การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี
เพาะปลูกมะนาวด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายระดับหมู่บ้านเพ่ือลดการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้างลุ่มแม่น้ าเพชรบุรี . 
การประชุมวิชาการการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง, วันที่ 8-10 กรกฏาคม 2558. 
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  10.  ศิวาพร เหมียดไสง, (2558), การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยของเล่นพ้ืนบ้านอัจฉริยะ ตามแนวทางการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา . การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั ้งที ่ 12, วันที ่ 8 -9 
ธันวาคม 2558. 

11. ศิวาพร เหมียดไธสง, (2559), การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของเล่นพ้ืนบ้านอัจฉริยะ เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เกี ่ยวกับพลวัตของระบบ. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั ้งที ่ 8 ECTI-CARD 2016. การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน, ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล  
แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วันที่ 27 -29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. 

 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
    3.1  การฝึกอบรม 
          -  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
   3.2  ประสบการณ์ท างาน 
         -  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี (ปี 2552-2556) 
         -  ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
         -  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4.  ประสบการณ์การสอน 
 1.  ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 2.  ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 3.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 4.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
 5.  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 6.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ชีวิต 
 7.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู ้
 8.  โปรแกรมประยกุต์และการใช้งาน 
 9.  โปรแกรมประยกุต์ด้านสถิติวิจัย 
 10. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

     11. การพัฒนาซอฟแวร์ทางการศึกษา 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นางสุกญัชลิกา  บุญมาธรรม 
 
ต าแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย 
     สายวิชาการ 
 
วุฒิการศึกษา : 
-  วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
     สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
     พระนครเหนอื (2549) 
 
-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
     สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2541) 

1.  ต ารา 
    - 
 
2.  ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
    1.  สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม, 2558, บทความเรื่อง ระบบการจัดการตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียน      
บ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา, การประชุมวิชาการระดบัชาติ (การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครัง้ที่ 1 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558). หน้า 15-19. 
    2. สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม, 2558, บทความเรื่อง การออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจ OTOP ใน
จังหวัดเพชรบุรี, การประชุมวิชาการระดบัชาติ (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558). 
หน้า 26-30. 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การฝึกอบรม 

-   อบรมการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-   อบรมปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดอยด์ 
-   อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 17 
-   การอบรมการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) 
-   การผลิตสื่อการสอน วิชาศึกษาทั่วไป (general education)  
-   อบรมการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
-   การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้เป็น e-Learning ด้วย moodle  
-   สัมมนาสมาชิกเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อ การพัฒนางานวิจัยด้าน 
  การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง  
-  อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างยั่งยืนด้วย Routine to  
  Excellence  
-  Service-Oriented Architecture and Web Services  
-  Object-Oriented Analysis and Design  
-  Information Security  
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      3.2  การท างาน 
-  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  วิทยากรอบรมโครงการใช้ออนไลน์และโซเซียลเน็ตเวิร์กเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด (OTOP GO Online) 
-  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับชุมชน 
-  วิทยากรอบรมการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ  จัดโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนเพื่อการพัฒนา จ ากัด 
-  วิทยากรอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานของส านักงานจังหวัดเพชรบุรี 
-  วิทยากรอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับ อบต. โดยใช้โปรแกรม Joomla 
-  วิทยากรอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับ อบต. โดยใช้โปรแกรม Mambo 
-  วิทยากรอบรมการจัดท าเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Mambo และ Google maps ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ 
   จัดท าแหล่งเรียนรู้ส าหรับการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4. ประสบการณ์สอน 
    1.  เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร ์

 2.  การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์  
 3.  การออกแบบและสร้างเว็บไซต ์
 4.  ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  
 5.  การสร้างเว็บไซต์  
 6.  ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์  
 7.  ระบบสารสนเทศส านักงาน  
 8.  เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์  
 9.  การพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  
 10.  การประยุกตพ์าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 11.  การประยุกตก์ารจัดการด้วยอินเทอร์เน็ต  
 12.  การบริหารโครงการด้วยไอที  
 13.  การบริหารโครงการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 14.  การใช้คอมพิวเตอร์  
 15.  การใช้ซอฟต์แวร์จัดท าเอกสารราชการและธุรกจิ  

    16.  เทคโนโลยีเว็บ 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นางสาวศิริพร  อ่วมศิริ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ : 
อาจารย์  
 
วุฒิการศึกษา 
-  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558 

-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี, 2555 
 
 
 

1. ต ำรำ 
    - 

 
2.  ผลงำนวิจัย/บทความวิชาการ  

ศิริพร  อ่วมศิริ. 2559. กำรผสำนทฤษฎีเดมพ์สเตอร์และเชเฟอร์กับกำรประมวลผลภำพเพ่ือคัดแยกพันธุ์ชมพู่เพชร. 
The 12th National Conference on Computing and Information Technology. ณ  โรงแรม เซ็นทารา
แอนด์ คอนเวนช่ันเซนเตอร์ขอนแก่น. วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559. หน้า 34-41. 

 
3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/วิชำท่ีเคยสอน 
   3.1  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   3.2  เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร 
   3.3  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคร ู
   3.4  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

แขนง  เทคโนโลยคีอมพิวเตอรส์ านกังาน 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นางกายทิพย ์ เพ็งกับหน ู
 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   - 
 
วุฒิการศึกษา : 
-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
-  ทล.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ) 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
-  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1.  ต ารา  
  - 
 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 

1.  Ojaka K., Chookittikul W., Get-ium S., Maher P. (2013). Internship and CO-OP Preparation for 
the ASEAN Market through Software. Annual Conference on Management and Social Science. 
Taipei. Taiwan. 06th December 2013, pp.5744-5746. 

2.  ฐิติยารัตน์  กิตติวัฒนโชติ, นิตยา  ปานพันธ์, กายทิพย์ โอชะกะ, โชค  โตทรัทย์. (2559). ระบบสารสนเทศ
งานสารบรรณส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 5 (เพชรบุรี). การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), วันที่ 30-31 มีนาคม 2559,  
หน้า 91-95. 
 
4. ประสบการณ์การท างาน 

4.1 การฝึกอบรม 
      - Database Security and Computer Crime Prevention 
      - Information Management and Decision Making  
      - Service-Oriented Architecture (SOA) Tutorial Professors & Professionals 
      - การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอน   
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4.2 การท างาน 
    - พ.ศ.2549 - ถึงปีปัจจุบัน ประธานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ านักงาน 

- พ.ศ. 2543- 2548 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
- พ.ศ. 2538 – 2542  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

 
5. ประสบการณ์สอน 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       - หลักการและทฤษฏีเทคโนโลยีส านักงาน 
       - ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ
       - ระบบการจัดการสารสนเทศ 
       - การพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารส านักงาน 
       - การบรหิารบุคลากรวิชาชีพ 
       - การประยกุต์ใช้ตารางแผ่นท าการ 
       - เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร 
       - ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 
       - ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 
       - วิทยาการรหสัลบั 
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นายกรกรต เจริญผล 
 
วุฒิการศึกษา : 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี
- วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

1. ต ารา 
    - 
 

2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
    1.  กรกรต  เจริญผล, ปานจิตร์  หลงประดิษฐ์. (2558). การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนกับปรัชญา 
CTE. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(NCTim2015), หน้า 105-109. 
    2.  ประภาภรณ์  ธีระปัญญาชัย, ภัทราภรณ์  ฉายชูวงษ์, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กรกรต  เจรญิผล. (2559). 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบริการศูนย์ความงาม OB (Oriental Beauty). การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครัง้ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 88-92. 
 

3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 การฝึกอบรม 

- Courseware-Thai On-line Automated Curriculum Systems  
- การวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Method Research 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหิกจศึกษา 
- การวิจัยช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3.2 การท างาน 
- อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รองผู้อ านวยการศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

         - อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี 
 

4. ประสบการณ์สอน 
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 -  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่การบรหิาร 
 -  สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ านักงาน 
 -  การใช้ซอฟต์แวร์จัดท าเอกสารงานราชการและธุรกจิ 
 -  การใช้ซอฟต์แวร์จัดท าเอกสารงานค านวณ   
 -  โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
 -  เทคโนโลยีการน าเสนอ  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

232 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นางสาวนันทิรา ธีระนันทกลุ 
 
วุฒิการศึกษา : 
- บธ.บ. (บรหิารคอมพิวเตอร์ธุรกจิ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื 
 

1. ต ารา 
    - 
 
2. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
    1.   นันทิรา ธีระนันทกุล, 2557, รูปแบบการอนุรักษ์อาหารพ้ืนเมืองของชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ าเภอบ้านลาด, วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปที่ 9 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557. หน้า 1-12. 
 
3. ประสบการณ์การท างาน 

3.1 การฝึกอบรม 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการสถาปัตยกรรมเชิงบรกิารเซอร์วิส 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา 

3.2 การท างาน 
- อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4. ประสบการณ์สอน 
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
- วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การออกแบบและสร้างภาพเคลือ่นไหว 
- การออกแบบและสร้างเว็บไซต ์

 
 



 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาและ 
ปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
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(เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไข (ร่าง) หลกัสูตร  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ช 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
การวิพากษ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ซ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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