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ค าน า 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2547 เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าท่ี ได้แก่ ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู้ คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและพัฒนาท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในชุมชน 
 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์  ไ ด้ผลิตหลัก สู ตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชาวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร์  ไ ด้ เปิ ดสอนครั้ ง แรก ในปี  พ .ศ .  2543  
มีการปรับปรุงหลักสูตรมาเป็นล าดับ ครั้งล่าสุดได้ปรับปรุงและได้รับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ใน พ.ศ. 2555 โดยใช้หลักสูตรเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบัน และครั้งนี้ได้ครบรอบระยะเวลาท่ี
ต้องปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้จัดท าหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
ขึ้น โดยสอดคล้องตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตร  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552  
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่ีสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร อนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการท่ีได้ให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                                       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 



 
 

สารบญั 

  
หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป     1 
หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 7 
หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา  การด าเนนิการ  และโครงสรา้งของหลกัสตูร 10 
หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและประเมนิผล 49 
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนกัศกึษา 70 
หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์ 72 
หมวดที ่7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 73 
หมวดที ่8 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของหลกัสตูร 78 
ภาคผนวก   

ภาคผนวก  ก  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ  80 
  วิพากษ์หลักสูตร  
ภาคผนวก  ข  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  82 

       ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549   
ภาคผนวก  ค  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   99 

       ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2548    
ภาคผนวก  ง  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต           104 
                  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ภาคผนวก  จ  สรุปรายงานการประชุมการพัฒนาหลักสูตร  111 
 และการวิพากษ์หลักสูตร      
ภาคผนวก  ฉ  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ 116 
 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ภาคผนวก  ช  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      121 
 



1 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร: 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3 

คณะ/ภาควิชา    คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี/ภาควิชาวิทยาศาสตร3พื้นฐาน 

 

หมวดที่ 1  ขOอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร : 25301671100166  
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร3 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science 

                                            
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร3) 

 ช่ือยjอ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร3) 

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

 ช่ือยjอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science) 

 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
- 

 

4.  จำนวนหนYวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไมjนmอยกวjา 132 หนjวยกิต 

 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปรญิญาตรี หลักสูตร 4 ปr (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการตามเกณฑ3 มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีพุทธศักราช 2558) 
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5.2  ประเภทหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุjงผลิตบัณฑิตใหmมีความรอบรูmทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

เนmนความรูmและทักษะทางวิชาการ สามารถนำความรูmไปประยุกต3ใชmในสถานประกอบการณ3จริงไดmอยjาง

สรmางสรรค3  

5.3  ภาษาท่ีใชO 
 การจัดการเรียนการสอน เป{นภาษาไทย 
5.4  การรับเขOาศึกษา 
*****รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตjางประเทศที่สามารถใชmภาษาไทยไดmเป{นอยjางดี 
5.5  ความรYวมมือกับสถาบันอ่ืน 

*****ไมjม ี
5.6  การใหOปริญญาแกYผูOสำเร็จการศึกษา 

*****ใหmปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 เป{นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 6.2 เริ่มใชmในภาคการศึกษา ที่ 1 ปrการศึกษา  2560  เป{นตmนไป 

 6.3 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตjอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2560  

เมื่อ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ3 พุทธศักราช 2560 

 6.4 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 

เมื่อ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ3 พุทธศักราช 2560 

 

7.  ความพรOอมในการเผยแพรYหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรmอมเผยแพรjคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร3 พ.ศ. 2552 ในปrการศึกษา 2562 

 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดOหลังสำเร็จการศึกษา 
8.1  นักพัฒนาซอฟต3แวร3 

8.2  นักวิเคราะห3และออกแบบระบบงาน 

8.3  นักวิชาการคอมพิวเตอร3 

8.4  ผูmบริหารฐานขmอมูล 

8.5  ผูmบริหารเครือขjายคอมพิวเตอร3 

8.6  นักวิจัยดmานวิทยาการคอมพิวเตอร3 

8.7  ผูmบริหารโครงการคอมพิวเตอร3 

 



3 

 

 

9.  ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนYง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย:ผูOรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ี ชื่อ- สกุล 

(เลขประจำตัวประชาชน) 
ตำแหนYงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปe พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 

1  นายนพรัตน3   โพธ์ิสิงห3 

 (3-4499-00005-24-5) 

อาจารย3 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร3) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

ค.บ.(คอมพิวเตอร3ศึกษา) 

วิทยาลัยครสูุรินทร3 

2537 

2 นายเอกราวี คำแปล 

(1-3310-00037-08-3) 

อาจารย3 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2554 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2550 

3 นายธงชัย  เจือจันทร3 

(1-3209-0084-21-4) 

อาจารย3 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร3) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 

4 นายวีระชัย  บุญปก 

(3-3313-00206-54-5) 

อาจารย3 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลmาพระนคร

เหนือ 

2545 

ค.บ.(คอมพิวเตอร3ศึกษา) 

สถาบันราชภัฏสุรินทร3 

2540 
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ท่ี ชื่อ- สกุล 
(เลขประจำตัวประชาชน) 

ตำแหนYงทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ/สถาบัน/ปe พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 

5 นายสมสวัสด์ิ นิลดำ 

(3-3201-00286-87-1) 

อาจารย3 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร3) 

มหาวิทยาลัยขอนแกjน 

2559 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

2550 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3   

 

11.  สถานการณ:ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปfนตOองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ:หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตjางๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยูj ทำใหm

การกำหนดวิสัยทัศน3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหjงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงมีความ

ตjอเนื่องจากวิสัยทัศน3 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใตm

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรmางสรรค3 โดยใชmวิทยาศาสตร3 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในการสรmาง

มูลคjาเพิ่มและทรัพย3สินทางปÜญญาใหmกับผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

จัดการสิ่งแวดลmอม วิทยาการคอมพิวเตอร3นับเป{นสjวนหนึ่งที่กjอใหmเกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามทางดmาน

เศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป{นตmองเตรียมพรmอมใหmทันตjอการเปลี่ยนแปลงดังกลjาว ดังนั้นการบริหาร

จัดการองค3ความรูmอยjางเป{นระบบเป{นสิง่จำเป{น รวมถึงการประยุกต3เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะ

ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวขmองกับประเทศไทยในยุค 4.0 ที่การ

พัฒนาประเทศตmองขับเคลื ่อนเศรษฐกิจดmวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปฏิรูประบบเศรษฐกิจถูก

ขับเคลื่อนดmวยเทคโนโลยีที่ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เป{นรูปแบบ Cyber-Physical Systems ตามเปäาหมาย

ยุทธศาสตร3กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ3มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3 และเปäาหมายยุทธศาสตร3ของ

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020)  

ที่กำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย  

ซึ่งตmองการบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร3ที่มีคุณภาพเป{นจำนวนมาก 

 11.2  สถานการณ:หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    จากการเปลี่ยนแปลงดmานสังคมยุคการสื่อสารไรmพรมแดน ที่มีการใชmคอมพิวเตอร3ทุกหนทุก

แหjง ที่เพิ่มข้ึนอยjางรวดเร็วผjานเครือขjายความเรว็สูงและหรอือินเทอร3เน็ต ประกอบกับราคาและคjาใชmจjาย

ที่ถูกลง รวมถึงสมรรถนะของเทคโนโลยีไรmสาย โทรศัพท3เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร3พกพาที่สามารถสื่อสาร
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ขmอมูลมัลติมีเดียไดmสะดวกและรวดเร็ว นำสูjการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จำเป{นตmองเขmาถึง

ขmอมูลขjาวสารที่เชื่อถือไดm จึงจำเป{นตmองใชmนักวิทยาการคอมพิวเตอร3 ที่มีความเป{นมืออาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรßรมในการประยุกต3ใชmคอมพิวเตอร3ใหmเป{นไปในรูปแบบที่สอดคลmองกับวิถีชีวิตของสังคมและ

วัฒนธรรมไทย อันจะเป{นภูมิคุmมกันในตัวที่ดีใหmพรmอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

12.  ผลกระทบจากขOอ 11  ตYอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขOองกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

   ผลกระทบจากสถานการณ3ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจำเป{นตmองกระทำในเชิงรุก โดย

พัฒนาหลักสูตรนี้มีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรดmานวิทยาการคอมพิวเตอร3ใหmสามารถกmาว

ทันการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแขjงขันไดmในระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากร

ดังกลjาวจำเป{นตmองมีความพรmอมที่สามารถปฏิบัติงานไดmทันที และมีความสามารถทั้งทางดmานวิชาการและ

วิชาชีพรวมถึงเขmาใจถึงผลกระทบของวิทยาการคอมพิวเตอร3ตjอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

โดยตmองปฏิบัติตนอยjางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ ่งเป{นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน3ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3ที่เป{นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทmองถิ่นโดยการมีสjวนรjวมของชุมชนจัด

การศึกษาอยjางมีมาตรฐานและสรmางองค3ความรู mทmองถิ ่นและสากลเป{นแหลjงวิทยบริการและสรmาง

มูลคjาเพิ่มแกjสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของชีวิต 

 12.2  ความเก่ียวขOองกับพันธกิจของสถาบัน 

     การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร3 จึงตmองเนmนใหmเกิด

การเรียนรูmในรายวิชาที่เนmนดุลยภาพระหวjางวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบสนองตjอความตmองการของ

ทmองถ่ินและของประเทศไดm ตลอดจนตmองมีการออกแบบกระบวนวิชาที่ชjวยเสริมสรmางคุณธรรม จริยธรรม 

และการมีจิตสำนึกของการเป{นพลเมืองดี ดังน้ัน เพื่อใหmสอดคลmองกับสถานการณ3ปÜจจุบัน และตอบสนอง

ตjอพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3ตามพันธกิจทั่วไปที่มุjงผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการ 

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีจึงมีความจำเป{นตmองพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะทางดmานวิทยาการคอมพิวเตอร3

และเทคโนโลยี สามารถพัฒนาถjายทอดเทคโนโลยีแกjสังคมในรูปแบบที่หลากหลายอยjางครบถmวน 

นอกจากนี้ในรายวิชาตjาง ๆ ยังไดmมีการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูmใหmมีการบูรณาการศาสตร3

สากลดmานคอมพิวเตอร3และเทคโนโลยีสารสนเทศเขmากับภูมิปÜญญาทmองถ่ินอยjางกลมกลืน เน่ืองจากการใชm

อินเทอร3เน็ตอยjางแพรjหลาย จึงเป{นชjองทางในการถjายทอดวัฒนธรรมจากตjางประเทศ ซึ่งอาจสjงผลใหm

พฤติกรรม และคjานิยมของนักศึกษาเปลี ่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตmองเนmนและสjงเสริมการใชm

คอมพิวเตอร3และเทคโนโลยีสารสนเทศที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสjใจถึงผลกระทบตjอ

ผูmรับขmอมูลขjาวสารสังคมและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังสjงเสริมใหmนักศึกษานำประเด็นปÜญหาของสถาน

ประกอบการในทmองถ่ินมาใชmประโยชน3ตjอการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการศึกษาวิจัย 
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ในลักษณะของการใหmบริการวิชาการแกjสังคมและทmองถิ่น เพื่อใหmนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความ

เป{นทmองถ่ิน ซึ่งนำไปสูjการพัฒนาประเทศตjอไป 

 

13.  ความสัมพันธ: กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปgดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1  กลุYมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปgดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   กลุjมรายวิชาที่เป{นพื้นฐานเฉพาะดmานซึ่งนักศึกษาตmองไปเรียนในคณะอื่นประกอบดmวยวิชา

ทางดmานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุjมวิชาสังคมศาสตร3 กลุjมวิชามนุษยศาสตร3 กลุjมวิชาภาษา  

และกลุjมวิชาวิทยาศาสตร3คณิตศาสตร3และเทคโนโลยี 
 13.2  รายวิชาท่ีเปgดสอนใหOคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเลือก นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป{นหมวดวิชาเลือกเสร ี

 13.3  การบริหารจัดการ 

   ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตmองมีการประสานงานกับคณะตjาง ๆ ที่จัดรายวิชาซึ่ง

นักศึกษาในหลักสูตรน้ีตmองไปเรียน โดยตmองมีการวางแผนรjวมกันระหวjาง ผูmเกี่ยวขmองต้ังแตjระดับประธาน

สาขาวิชา  และอาจารย3ผูmสอน เพื่อกำหนดเนื้อหาและกลยุทธ3การสอนตลอดจนการวัดและประเมนิผล 

ทั้งน้ีเพื่อใหmนักศึกษาไดmบรรลุผลการเรียนรูmตามหลักสูตรน้ี สjวนนักศึกษาที่มาเลือกเรียน เป{นวิชาเลือกเสรี

น้ัน ก็ตmองมีการประสานงานกับคณะตmนสังกัด เพื่อใหmทราบถึงผลการเรียนรูmของนักศึกษาวjาสอดคลmองกับ

หลักสูตรที่นักศึกษาเหลjาน้ันเรียนหรือไมj 
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หมวดที่ 2  ขOอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา และวัตถุประสงค:ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 

  ความรูmดี มีวินัย ใฝèเรียนรูm คูjคุณธรรม กmาวนำนวัตกรรม สูjประเทศไทย 4.0 

 

 1.2  วัตถุประสงค: 
1.2.1 เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร3 มีความรูm ความสามารถ และทักษะในการสรmางนวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร3 การ

พัฒนาซอฟต3แวร3 การพัฒนาแอพพลิเคชั ่นบนอุปกรณ3ตjาง ๆ การบริหารจัดการระบบเครือขjาย

คอมพิวเตอร3และระบบฐานขmอมูล 

1.2.2*เพื่อผลิตบัณฑิตใหmมีความคิดริเริ่มสรmางสรรค3ประดิษฐ3พัฒนางานทางดmานคอมพวิเตอร3 เป{น

นักวิชาการคอมพิวเตอร3ระดับพื้นฐานและระดับกลางที่มปีระสิทธิภาพ มีพื้นฐานความรูmสามารถนำไปใชmใน

การศึกษาตjอระดับสูง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร3หรือสาขาที่เกี่ยวขmอง  

1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหmมีกระบวนการคิดที่เป{นระบบ หมั่นแสวงหาความรูmดmวยตนเอง  มีทักษะ

การจัดการ มบีุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

1.2.4*เพื่อผลิตบัณฑิตใหmมีความรูmeความสามารถ สอดคลmองกับความกmาวหนmาของวิทยาการ

คอมพิวเตอร3และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ: หลักฐาน/ตัวบYงชี ้

1.*การบริหารหลักสูตร ดำรง

ไวmซึ่งความทันสมัยของ

หลักสูตรตามเทคโนโลยีและ      

สjงเสริมใหmอาจารย3และ

นักศึกษาสรmางนวัตกรรมตjางๆ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร3 

- กำหนดแผนการบรหิาร

หลักสูตร โดยมีพื้นฐานจาก

มาตรฐานในระดับสากล เชjน

ACM, IEEE 

- จัดประชุมเพื่อระดมความคิด

และแลกเปลี่ยนเรียนรูmหลักสูตร

อยjางสม่ำเสมอ 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงดmาน

วิทยาการคอมพิวเตอร3 

- แผนบริหารหลักสูตร 

- อาจารย3มีสjวนรjวมในการ

ดำเนินงานของหลกัสูตร 

- เอกสาร/คำสั่งแตjงต้ัง หรือ

เอกสารอื่น ๆ ทีเ่สริมความทันสมัย

ของหลักสูตร 

 

 

 

2. กระบวนการจัดการเร ียน

การสอน 

 

- การจัดการเรียนการสอนทีเ่นmน

ผูmเรียนเป{นสำคัญและสอดคลmอง

ตามเกณฑ3มาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

- การประเมินการเรียนการสอน 

-*มีแผนการบรหิารการสอนตาม

เกณฑ3มาตรฐานคุณวุฒิระดับ******

อุดมศึกษา (มคอ. 3 มคอ. 4  

มคอ. 5 และ มคอ. 6) 

- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การบรหิารทรพัยากรการ

เรียนการสอน 

 

- สjงเสริมการผลิตเอกสาร/ตำรา 

/สื่อประกอบการเรียนการสอน 

- จัดหาวัสดุ  อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 

หmองเรียนหmองปฏิบัติการที่มี

มาตรฐาน 

- มีเอกสาร/ตำรา/สื่อประกอบ 

การเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

- มีสื่อวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3  

หmองเรียน  หmองปฏิบัติการที่มี

มาตรฐาน 
4. การบริหารบุคลากร - สjงเสริมพัฒนาการทักษะการ

สอน 

- สjงเสริมพฒันาทักษะดmาน

วิชาการและวิชาชีพ 

- สjงเสริมพัฒนาดmานการวิจัย 

- กำหนดภาระงานในการบริการ 

วิชาการใหmกับหนjวยงานภายนอก 

- มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน

ของอาจารย3 

- จัดสรรงบประมาณใหmอาจารย3เขmา

รjวมฝîกอบรม ประชุมสัมมนา 

- รายงานผลการเขmารjวมฝîกอบรม 

- ผลการประเมินการสอนของ 

นักศึกษาที่มีตjออาจารย3ผูmสอน 

- ผลงานวิจัยของบุคลากร 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตjอ

อาจารย3ในหลักสูตร 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ: หลักฐาน/ตัวบYงชี ้
5.*สนับสนุนและพัฒนา

นักศึกษา 

- สjงเสริม พฒันาระบบการใหm

คำปรึกษา การมสีjวนรjวมทาง

วิชาการ 

- มีระบบหรือโครงการใหmคำปรึกษา

วิชาการ 

 - สjงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

ใหmสอดคลmองกบัมาตรฐานการ

เรียนรูm 

- มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะของ

นักศึกษา 

6.*ปรบัปรุงหลักสูตรใหm

สอดคลmองกบัความตmองการ

ของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง

ของอุตสาหกรรมซอฟต3แวร3 

- วิจัย/สำรวจความตmองการของ

ตลาดแรงงานและความพงึพอใจ

ของผูmใชmบัณฑิตดmานอุตสาหกรรม

ซอฟต3แวร3 

- ผลการวิจัย/สำรวจความตmองการ

ของตลาดแรงงาน 

- ผลการวิจัย/สำรวจความพึงพอใจ

ของผูmใชmบัณฑิต 

7. ปรับปรงุหลักสูตรใหmไดm

มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด 

- พัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร ตาม

มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด และ

ติดตามประเมินผลหลกัสูตร 

- เอกสารหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ และโครงสรOางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษา 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปrการศึกษาแบjงออกเป{น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไมjนmอยกวjา 15 สัปดาห3 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรOอน 
 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรmอนข้ึนอยูjกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรและความเห็นชอบ

ของมหาวิทยาลัย (หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรmอน มีระยะเวลาไมjนmอยกวjา 8 สัปดาห3) 

 1.3  การเทียบเคียงหนYวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมjม ี

 

2.  การดำเนินการของหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

       ภาคตmน   เดือนมิถุนายน – กันยายน 

       ภาคปลาย    เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ3 

       ภาคฤดูรmอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผูOเขOาศึกษา 

 2.2.1 ตmองสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.(ม.6).หรอืเทยีบเทjาในแผนการเรียน

วิทยาศาสตร3-คณิตศาสตร3  หรือแผนการเรียนที่เนmนคณิตศาสตร3 

 2.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3 
 2.3 การคัดเลือกผูOเขOาศึกษา 
 (1) ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3 จากนักเรียนที่เรียนดี และกิจกรรม

พิเศษ เชjน กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง บำเพ็ญประโยชน3ตjอสังคม 

 (2) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป โดยการทดสอบความรูm ภาคทฤษฎี และหรือภาคปฏิบัติ 

สัมภาษณ3 

 2.4  ปkญหาของนักศึกษาแรกเขOา 

 นักศึกษาที่เขmาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร3 ขาดทักษะ

ดmานการคิดวิเคราะห3ที ่เป{นระบบ ความรู mทางดmานคณิตศาสตร3 ภาษาอังกฤษ รวมทั ้งทักษะการใชm

คอมพิวเตอร3พื้นฐานไมjเพียงพอ 
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 2.5  กลยุทธ:ในการดำเนินการเพ่ือแกOไขปkญหา/ขOอจำกัดของนักศึกษาในขOอ 2.4 

 ในกรณีที ่นักศึกษาจำเป{นตmองปรับความรู m ความสามารถขั ้นพื ้นฐาน สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร3หรือคณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี จะจัดการอบรมเพิ่มพูนความรูm  ความสามารถดmาน

คณิตศาสตร3 ความรูm ความสามารถดmานภาษาอังกฤษ และทักษะดmานคอมพิวเตอร3 

 
2.6  แผนการรับนักศึกษาและผูOสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปe 

 

จำนวนนักศึกษา 

 

จำนวนนักศึกษาในแตYละปeการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปrที่  1 30 30 30 30 30 

ช้ันปrที่  2 - 30 30 30 30 

ช้ันปrที่  3 - - 30 30 30 

ช้ันปrที่  4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดวYาจะจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปeละ 30 คน เร่ิมจบปeการศึกษา 2563 
  

 2.7 งบประมาณตามแผน 
 2.7.1  งบประมาณรายรับ  (หนYวย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปeงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

คjาบำรุงการศึกษา 60,000 120,000 180,000 240,000 240,000 
คjาลงทะเบียน 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 
งบประมาณแผjนดิน 24,000 48,000 72,000 96,000 96,000 

รวมรายรับ 234,000 468,000 702,000 936,000 936,000 
 ***คjาใชmจjายตjอหัวตjอปr 26,000 บาท  
 

 2.7.2  งบประมาณรายจYาย  (หนYวย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปeงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. คjาตอบแทน 15,000 30,000 45,000 60,000 60,000 

2. คjาใชmสอย 30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 

3. คjาวัสดุ 45,000 90,000 135,000 180,000 180,000 

4. คjาครุภัณฑ3 30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 

5. งบพัฒนาบุคลากร  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมท้ังสิ้น 220,000 340,000 460,000 580,000 580,000 
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 2.8  ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ใหmเป{นไปตามขmอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3 วjาดmวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข)  
 

 2.9  การเทียบโอนหนYวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขOามหาวิทยาลัย 

 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากjอน เมื่อเขmาศึกษาในหลักสูตรน้ี สามารถเทียบ

โอนหนjวยกิตไดm ทั้งน้ีเป{นไปตามขmอบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน   ดังน้ี คือ 

 (1) การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวjา การขอเทียบโอนหนjวยกิตของรายวิชาในระดับ

เดียวกัน ที่ไดmเคยศึกษามาแลmวจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใชmนับเป{นสjวนหน่ึง

ของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3 

 (2)eการเทียบโอนความรู m ทักษะและประสบการณ3 หมายความวjา การขอเทียบโอนความรูm 

ทักษะและประสบการณ3จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อ

นับเป{นหนjวยกิตเทียบเทjารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3 

 หลักเกณฑ3การเทียบโอน ใหmเป{นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลยั

ราชภัฏสุรินทร3วjาดmวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย:ผูOสอน 
 3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จำนวนหนYวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมYนOอยกวYา 132  หนYวยกิต 
 3.1.2  โครงสรOางหลักสูตร 
   โครงสรmางหลักสูตร แบjงเป{นหมวดวิชาที่สอดคลmองกับที่กำหนดไวmในเกณฑ3มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนYวยกิต 
1.1 กลุjมวิชาสังคมศาสตร3   6 หนjวยกิต 

 บังคับเรียน  3 หนjวยกิต 

 กลุjมเลือก เลือกเรียน ไมjนmอยกวjา 3 หนjวยกิต 

1.2 กลุjมวิชามนุษยศาสตร3   6 หนjวยกิต 

 บังคับเรียน  3 หนjวยกิต 

 กลุjมเลือก เลือกเรียน ไมjนmอยกวjา 3 หนjวยกิต 

1.3 กลุjมวิชาภาษา   9 หนjวยกิต 

 บังคับเรียน  9 หนjวยกิต 

1.4 กลุjมวิชาวิทยาศาสตร3คณิตศาสตร3และเทคโนโลยี 9 หนjวยกิต 

 บังคับเรียน  3 หนjวยกิต 

 กลุjมเลือก เลือกเรียน ไมjนmอยกวjา 6 หนjวยกิต 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ    96 หนYวยกิต 
2.1 วิชาแกน  12 หนjวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะดmาน บังคับเรียน 44 หนjวยกิต 

 กลุjมประเด็นดmานองค3การและระบบสารสนเทศ 3 หนjวยกิต 

 กลุjมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต3 8 หนjวยกิต 

 กลุjมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต3แวร3 15 หนjวยกิต 

 กลุjมโครงสรmางพื้นฐานของระบบ 15 หนjวยกิต 

 กลุjมฮาร3ดแวร3และสถาปÜตยกรรมคอมพิวเตอร3 3 หนjวยกิต 

2.3 วิชาเลือก เลือกเรียนในทุกกลุjม ไมjนmอยกวjา 33 หนjวยกิต 

2.4 วิชาฝîกประสบการณ3วิชาชีพ 7 หนjวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนYวยกิต 
รวม      132  หนYวยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 หลักเกณฑ:ในการกำหนดรหัสวิชา 

1) ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 

2) การจัดหมวดวิชา หมู jว ิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู jว ิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) เป{นแนวทาง 

3) การจัดหมวดวิชาและหมูjวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

- ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา 

- ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา 

- อาศัยผูmเช่ียวชาญ 

4) รหัสวิชาที่ประกอบดmวยตัวเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 

- เลขตัวที ่1-3 ตัวแรกเป{นหมวดวิชาและหมูjวิชา 

- เลขตัวที่ 4 บjงบอกถึงระดับความยากงjายหรือช้ันปr 

- เลขตัวที่ 5 บjงบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 

- เลขตัวที่ 6 และ 7 บjงบอกถึงลำดับกjอนหลังของวิชา 
 5) หมูjวิชาคอมพิวเตอร3 ซึง่อยูjในหมวดวิชาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี ไดmจัด

ลักษณะเน้ือหาวิชาออกเป{นดังน้ี 

 - เรื่องทั่วไป (412-1--) 

- ขmอสนเทศและขmอมลู (412-2--) 

- ซอฟต3แวร3 (412-3--) 

- ทฤษฎีและการคำนวณ (412-4--) 

- ระเบียบวิธี (412-5--) 



14 

 

 

- การประยุกต3ใชmงาน (412-6--) 

- ฮาร3ดแวร3และระบบเครื่อง (412-7--) 

- การฝîกประสบการณ3วิชาชีพ (412-8--) 

- โครงการพเิศษ ปÜญหาพเิศษ วิทยานิพนธ3โครงการศึกษาเอกเทศ  

การสมัมนา และการวิจัย (412-9--) 

 

3.1.3.2  รายวิชา     
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนYวยกิต 
1.1 กลุYมวิชาสังคมศาสตร:   6 หนYวยกิต 

 บังคับเรียน  3 หนYวยกิต 
 GE 101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6) 

 กลุYมเลือก เลือกเรียน ไมYนOอยกวYา 3 หนYวยกิต 
 GE 102 วิถีไทย   3(3-0-6) 

 GE 103 วิถีโลก   3(3-0-6) 

 GE 104 มนุษย3กับสิ่งแวดลmอม  3(3-0-6) 

 กลุYมเลือก เลือกเรียน ไมYนOอยกวYา(ตYอ)  หนYวยกิต 
 GE 105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 GE 106 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 GE 107 หลักการบริหารและการจัดการ    3(3-0-6) 

 GE 108 มนุษย3กับเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 

1.2 กลุYมวิชามนุษยศาสตร:  6 หนYวยกิต 
 บังคับเรียน  3 หนYวยกิต 
 GE 201 สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6) 

 กลุYมเลือก เลือกเรียน ไมYนOอยกวYา 3 หนYวยกิต 
 GE 202 พฤติกรรมมนุษย3และการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 GE 203 พุทธศาสนา 3(3-0-6) 

 GE 204 ความจริงของชีวิต  3(3-0-6) 

 GE 205 การรูmสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 GE 206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

1.3 กลุYมวิชาภาษา   9 หนYวยกิต 
 บังคับเรียน  9 หนYวยกิต 
 GE 301   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
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 GE 302   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

 GE 303   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3(3-0-6) 

1.4 กลุYมวิชาวิทยาศาสตร:คณิตศาสตร:และเทคโนโลย ี 9 หนYวยกิต 
 บังคับเรียน  3 หนYวยกิต 
 GE 401 วิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

3(3-0-6) 

 กลุYมเลือก เลือกเรียน ไมYนOอยกวYา 6 หนYวยกิต 
 GE 402 คณิตศาสตร3กับการบริหารชีวิต   3(3-0-6) 

 GE 403 คอมพิวเตอร3ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 GE 404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6) 

 GE 405 สิ่งแวดลmอมกับชีวิต 3(3-0-6) 

 GE 406 สุขภาพชีวิต   3(3-0-6) 

 GE 407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    96 หนYวยกิต 
2.1 วิชาแกน  12 หนYวยกิต 
 4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห3 1 3(3-0-6) 

 4093303 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 4123514  การวิจัยและการดำเนินงาน 3(2-2-5) 

2.2 วิชาเฉพาะดOาน บังคับเรียน 44 หนYวยกิต 
 กลุYมประเด็นดOานองค:การและระบบสารสนเทศ 3 หนYวยกิต 
 4122205 ระบบฐานขmอมูล 3(2-2-5) 

 

 

 กลุYมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต: 8 หนYวยกิต 
 4123510 การปฏิสมัพันธ3ระหวjางมนุษย3กบัคอมพิวเตอร3 3(2-2-5) 

 4123905 โครงงานดmานวิทยาการคอมพิวเตอร3 1 2(1-2-3) 

 4124905 โครงงานดmานวิทยาการคอมพิวเตอร3 2 3(0-6-3) 

 กลุYมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต:แวร: 15 หนYวยกิต 
 4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร3 3(2-2-5) 

 4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 กลุYมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต:แวร: (ตYอ)  
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 4122310 วิศวกรรมซอฟต3แวร3 3(2-2-5) 

 4122506 การวิเคราะห3และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 4122503 การวิเคราะห3และออกแบบอลักอริธึม 3(2-2-5) 

 กลุYมโครงสรOางพ้ืนฐานของระบบ 15 หนYวยกิต 
 4121205 โครงสรmางขmอมูล 3(2-2-5) 

 4122402 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 4123404 ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6) 

 4123511 ปÜญญาประดิษฐ3 3(2-2-5) 

 4123709 เครือขjายคอมพิวเตอร3และการสื่อสารขmอมูล 3(2-2-5) 

 กลุYมฮาร:ดแวร:และสถาปkตยกรรมคอมพิวเตอร: 3 หนYวยกิต 

 4122701 ระบบคอมพิวเตอร3และสถาปÜตยกรรม 3(2-2-5) 

ขOอกำหนดเฉพาะ 
กYอนเรียนรายวิชา รหัสวิชา 4124905 วิชาโครงงานดOานวิทยาการคอมพิวเตอร: 2 ตOองเรียน
รายวิชา รหัสวิชา 4123905 วิชาโครงงานดOานวิทยาการคอมพิวเตอร: 1 มากYอน 
     
2.3 วิชาเลือก เลือกเรียนในทุกกลุYม ไมYนOอยกวYา 33 หนYวยกิต 
 กลุYมประเด็นดOานองค:การและระบบสารสนเทศ    
 4121105 ความรูmพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร3 3(3-0-6) 
 4121501  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 กลุYมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต:   
 4123512 คลังขmอมูลและเหมืองขmอมูล 3(2-2-5) 

 4123637 โปรแกรมประยุกต3ดmานธุรกิจ    3(2-2-5) 
 4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร3 3(2-2-5) 
 4123610 การสรmางภาพเคลื่อนไหวดmวยคอมพิวเตอร3 3(2-2-5) 

 4123202 การวิเคราะห3ขmอมูลขนาดใหญj 3(2-2-5) 

 กลุYมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต:แวร:   
 4122311  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

 4122313  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร3ข้ันสูง 3(2-2-5) 
 4122507 การวิเคราะห3และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 4123308  การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร3 3(2-2-5) 
 4123712 การเขียนโปรแกรมประยุกต3อินเทอร3เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5) 

 กลุYมโครงสรOางพ้ืนฐานของระบบ   
 4122312 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 
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 4122613 คอมพิวเตอร3กราฟõก 3(2-2-5) 
 4122615 เครือขjายไรmสาย 3(2-2-5) 
 4123405 ระบบปฏิบัติการเครือขjาย 3(2-2-5) 

 4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางดmานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 4123515 การประมวลผลแบบกลุjมเมฆ 3(2-2-5) 

 4123309 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป 3(2-2-5) 

 กลุYมฮาร:ดแวร:และสถาปkตยกรรมคอมพิวเตอร:   
 4121702 ดิจิตัลเบื้องตmน 3(2-2-5) 
 4123713 การศึกษาวงจรและซjอมบำรงุอุปกรณ3

คอมพิวเตอร3 

3(2-2-5) 

2.4 วิชาฝsกประสบการณ:วิชาชีพ 7 หนYวยกิต 

 ใหOเลือกกลุYมใดกลุYมหน่ึง ดังน้ี   
 2.4.1 กลุYมการฝsกประสบการณ:วิชาชีพ   
 4123801 การเตรียมฝîกประสบการณ3วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร3 

2(90) 

 4124801 การฝîกประสบการณ3วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร3 

5(450) 

 หรือ   

 2.4.2 กลุYมสหกิจศึกษา   

 4123802 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 4124802 สหกจิศึกษา 6(540) 

ขOอกำหนดเฉพาะ 
1) กYอนเรียนรายวิชา รหัสวิชา 4124801 วิชาการฝsกประสบการณ:วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร: ตOองเรียนรายวิชา รหัสวิชา 4123801 วิชาการเตรียมฝsกประสบการณ:วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร:มากYอน  
2) กYอนเรียนรายวิชา รหัสวิชา 4124802 วิชาสหกิจศึกษา ตOองเรียนรายวิชา รหัสวิชา 
4123802 วิชาเตรียมสหกิจศึกษามากYอน  

    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนYวยกิต 

 ใหmเลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3 โดยไมjซ้ำกบัรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลmว และตmองไมjเป{นรายวิชาที่กำหนดใหmเรียนโดยไมjนับหนjวยกิต รวมในเกณฑ3การสำเรจ็

การศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 รวม      132  หนYวยกิต 
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
ภาคเรียนท่ี กลุYมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ช้ันปrที่ 1 

ภาคเรียนที ่1 

ปrการศึกษา 

2560 

 

วิชาศึกษาทั่วไป GE 205 การรูmสารสนเทศ 3(3-0-6) 

GE 402 คณิตศาสตร3กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6) 

GE 403 คอมพิวเตอร3ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

วิชาแกน 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดmาน 4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร3 3(2-2-5) 

วิชาเลือก 4121105 ความรูmพื้นฐานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร3 

3(3-0-6) 

4121702 ดิจิตัลเบื้องตmน 3(2-2-5) 
รวม 21 หนjวยกิต 

 

ภาคเรียนท่ี กลุYมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ช้ันปrที่ 1 

ภาคเรียนที ่2 

ปrการศึกษา

2560 

 

วิชาศึกษาทั่วไป 

 

GE 301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GE 201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

GE 302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1 3(3-0-6) 

วิชาแกน 4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห3 1 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดmาน 4121205 โครงสรmางขmอมูล 3(2-2-5) 

4122701 ระบบคอมพิวเตอร3และ

สถาปÜตยกรรม 

3(2-2-5) 

วิชาเลือก 4122613 คอมพิวเตอร3กราฟõก 3(2-2-5) 
รวม 21 หนjวยกิต 

 
ภาคเรียนท่ี กลุYมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ช้ันปrที่ 2 

ภาคเรียนที ่1 

ปrการศึกษา

2561 

 

วิชาศึกษาทั่วไป GE 107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6) 

วิชาแกน 4093303 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดmาน 4122205 ระบบฐานขmอมูล 3(2-2-5) 

4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

4122402 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

4123709 เครือขjายคอมพิวเตอร3และ 

การสือ่สารขmอมลู 

3(2-2-5) 

วิชาเลือก 4122311  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

รวม 21 หนjวยกิต 
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ภาคเรียนท่ี กลุYมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ช้ันปrที่ 2 

ภาคเรียนที ่2 

ปrการศึกษา

2561 

 

วิชาศึกษาทั่วไป GE 101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6) 

GE 303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2 3(3-0-6) 

GE 401 วิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดmาน 4122506 การวิเคราะห3และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

4122310 วิศวกรรมซอฟต3แวร3 3(2-2-5) 

4122503 การวิเคราะห3และออกแบบ

อัลกอริทึม 

3(2-2-5) 

วิชาเลือก 4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร3ข้ัน

สูง 

3(2-2-5) 

รวม 21 หนjวยกิต 

 

ภาคเรียนท่ี กลุYมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ช้ันปrที่ 3 

ภาคเรียนที ่1 

ปrการศึกษา

2562 

 

วิชาแกน 4123514  การวิจัยและการดำเนินงาน 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดmาน 4123510 การปฏิสมัพันธ3ระหวjางมนุษย3กบั

คอมพิวเตอร3 

3(2-2-5) 

วิชาเลือก 4123308  การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร3 3(2-2-5) 
4123712 การเขียนโปรแกรมประยุกต3

อินเทอร3เน็ตในทกุสิง่ 
3(2-2-5) 

4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร3 

3(2-2-5) 

4123515 การประมวลผลแบบกลุjมเมฆ 3(2-2-5) 

4123309 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป 3(2-2-5) 

รวม 21 หนjวยกิต 
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ภาคเรียนท่ี กลุYมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ช้ันปrที่ 3 

ภาคเรียนที ่2 

ปrการศึกษา

2562 

วิชาเฉพาะดmาน 4123404 ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6) 

4123511 ปÜญญาประดิษฐ3 3(2-2-5) 

4123905 โครงงานดmานวิทยาการคอมพิวเตอร3 1 2(1-2-3) 

วิชาเลือก 4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางดmาน

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสร ี   3 นก. 

  3 นก. 

รวม 17 หนjวยกิต 

 

ภาคเรียนท่ี กลุYมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ช้ันปrที่ 4 

ภาคเรียนที ่1 

ปrการศึกษา

2563 

วิชาเฉพาะดmาน 4124905 โครงงานดmานวิทยาการคอมพิวเตอร3 2 3(0-6-3) 

วิชาฝîก

ประสบการณ3

วิชาชีพ 

2.4.1 กลุYมการฝsกประสบการณ:วิชาชีพ     
4123801 

 
หรือ 

การเตรียมฝîกประสบการณ3วิชาชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอร3 

 

2(90) 

 

2.4.2 กลุYมสหกิจศึกษา 
4123802 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

รวม 4/5 หนjวยกิต 

 

ภาคเรียนท่ี กลุYมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ช้ันปrที่ 4 

ภาคเรียนที ่2 

ปrการศึกษา

2563 

วิชาฝîก

ประสบการณ3

วิชาชีพ 

2.4.1 กลุYมการฝsกประสบการณ:วิชาชีพ 

4124801 

 
หรือ 

การฝîกประสบการณ3วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร3 

 

5(450) 

 

 

2.4.2 กลุYมสหกิจศึกษา 

4124802 สหกจิศึกษา 6(540) 

รวม 5/6 หนjวยกิต 

รวมท้ังสิ้น 132 หนYวยกิต 
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 3.1.5   คำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุYมวิชาสังคมศาสตร: 
GE 101     ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6) 

 Thai Civilization Studies  
แนวคิดเรื่องความเป{นไทย โลกาภิวัตน3และอารยธรรมโลกในศตวรรษที่ 21 กระแสโลกา

ภิวัตน3ที่กระทบตjอสังคมไทย สิทธิ หนmาที่พลเมือง การพัฒนาอยjางยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

การมีจิตสาธารณะ 

Ideology of Thainess, globalization and the world in 21st century, the effect 

of globalization on Thai society, civil rights, civic duty, quality of life, sustainable 

development and public mind 

   
GE 102     วิถีไทย 3(3-0-6) 

 Thai  Living 
ลักษณะทั่วไปของสังคมไทยวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรม

ไทย  แนวคิดเชิงระบบในการประเมินปÜญหาทางสังคมแบบองค3รวม ลักษณะของสังคมที่ดีการวิเคราะห3

ผลจากปÜญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชนผลของวิถีชีวิตของบุคคลที่มีตjอประเด็นปÜญหาทาง

สังคมแนวทางขจัดปÜญหาสังคมไทยโดยใชmภูมิปÜญญาทmองถิ่น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน3ของสังคมไทย การเป{นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตjอสังคม 

General condition of Thai society, evolution and changes of Thai society, 

Thai culture and concepts, social systems and issues, systematic and holistic method in 

evaluation of social issues, characteristics of a good society, invention of strategies and 

practices for social responsible citizens, participatory democracy and good 

understanding between countries, evaluation of the results on oneself and the 

community, results of individual’ s lifestyle affecting social issues and problem solving 

methods in Thai society 

   
GE 103      วิถีโลก 3(3-0-6) 

 Global  Society  and  Living 
พัฒนาการสังคมโลก  ระบบสังคมวัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การ

รวมกลุ jมประเทศและภูมิภาคอาเซียน  สิทธิมนุษยชนและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ผลกระทบจากโลกาภิวัตน3  การจัดระเบียบโลกและความขัดแยmงในสังคมโลก  แนวทางการอยูjรjวมกัน

อยjางสันติสุข 
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Development of a global society, social and cultural systems, politics and 

government, economics, associations of nations and ASEAN, human rights and 

democracy, effects of globalization, organization of the world and its conflicts, ways of 

peaceful cohabitation 

   
GE 104   มนุษย:กับสิ่งแวดลOอม 3(3-0-6) 

 Man  and  Environment 
วิกฤตของพัฒนาและสาเหตุของวิกฤตที่เกดิข้ึนทั่วโลกในปÜจจบุัน  ความสัมพันธ3ระหวjาง

มนุษย3กับสิ่งแวดลmอม ความสำคัญ  ความจำเป{นเรjงดjวนของกระบวนทัศน3ใหมjในการพัฒนา  กรอบ

แนวคิดใหมjของการพ ัฒนาที ่ย ั ่งย ืน ประเภท และการกระจายของระบบนิเวศโลกและไทย    

การกระจายและการเพิ่มจำนวนมนุษย3 การกระทำของมนุษย3ที ่มีผลกระทบตjอสิ ่งแวดลmอม การ

สรmางสรรค3กลยุทธ3และการปฏิบัติเพื่อการเป{นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตjอสิง่แวดลmอม  กรอบแนวคิด

ของการพัฒนาที่ย่ังยืน  

Concepts, definitions, economic relationships in society, multiple 

economic systems, economic system classification, decision making, basic problem 

resolutions, economic system mechanisms, economic system relationships, way of life 

and desired economic characteristics for good citizenship, harmonious existence, and 

current global economic trends 

 
GE 105      กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Laws in Daily Life  
หลักทั่วไปและความสำคัญของกฎหมาย  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง 

กฎหมายอาญา  กฎหมายแพjงและพาณิชย3  และการนำไปใชmในชีวิตประจำวัน 

General principles, importance of law, constitutional law, administrative 

law,  criminal law, commercial law, civil and commercial code,  the application of laws 

in daily life 

   
GE 106   การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
ความรูmพื้นฐานการเมืองและการปกครอง   หนmาที่ของรัฐ ความสัมพันธ3ระหวjางรัฐกับ

สังคม  ประชาชนกับบทบาททางการเมือง  พฤติกรรมทางการเมืองไทย  วิเคราะห3ปÜญหา  และ

เปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการเมอืงและการปกครอง  การสรmางสรรค3กลยุทธ3และการปฏิบัติเพือ่
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การเป{นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตjอประชาธิปไตยแบบมีสjวนรjวม และมีความเขmาใจอันดีระหวjาง

ประเทศ   
Basic knowledge of politics and government, state roles , relationship 

between state and society, relationship between citizens and political roles , Thai 

political behaviors , analyses of Thai politics , comparison of the concepts concerning 

politics and government, strategies and practices for engaging citizenship in participatory 

democracy 

 
GE 107      หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Administration  and  Management  
แนวคิดและหลักการจัดการ หนmาที ่ในการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย3ใน

องค3การ การจัดการการเงิน การควบคุมคุณภาพและการบริการ  ภาวะผูmนำและการบริหารทีมงาน 

จริยธรรมในการบริหาร การวิเคราะห3กรณีศึกษาและการจัดการความรูmองค3กรสมัยใหมj 

Concepts and management principles, management functions, human 

resource management in organizations, finance administration, quality and service 

control, leadership and team management, business ethics, case study analysis, and 

knowledge management 

   
GE 108 มนุษย:กับเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 

 Man  and  Economy  
แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธ3พื ้นฐานทางเศรษฐกิจของมนุษย3ในระบบสังคม

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจเชิงซmอน การจำแนกระบบเศรษฐกิจ ภาคเศรษฐกิจตjางๆ การตัดสินใจ การ

แกmปÜญหาพื้นฐาน กลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ3ของระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและ

เศรษฐกิจที่พึงประสงค3เพื่อความเป{นพลเมืองที่ดี นำไปสูjแนวทางการอยูjรjวมกันอยjางสันติสุข การ

วิเคราะห3ประเด็นปÜญหาและแนวโนmมของสังคมเศรษฐกิจในโลกปÜจจุบันที่เกดิข้ึนกับตนเองและสังคม 

Concepts, definitions, economic relationships in society, multiple 

economic systems, economic system classification, decision making, basic problem 

resolutions, economic system mechanisms, economic system relationships, way of life 

and desired economic characteristics for good citizenship, harmonious existence, and 

current global economic trends 
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กลุYมวิชามนุษยศาสตร: 
GE 201   สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetic  Appreciation 
หลักการสำคัญของปรัชญาทางดmานจริยศาสตร3 และสุนทรียศาสตร3 ที่เกี่ยวขmองกับการ

ดำเนินชีวิต การบูรณาการหลักจริยศาสตร3 และสุนทรียศาสตร3 โดยผjานขั้นตอนการเรียนรูmเชิงคุณคjา 

จากระดับการรำลึก การคุmนเคยนำไปสูjความซาบซึ้ง เพื่อใหmไดmมาซึ่งประสบการณ3ดmานคุณคjาของความดี 

ความงาม อันสามารถนำไปใชmในการดำรงชีวิต ไดmอยjางมีความสุข 

The important philosophical principles as related to ethics and  aesthetics, 

relevancy to daily life, the integration of ethical and aesthetical principles through 

values learning processes from recognition and familiarization to appreciation in order 

to gain experiences of the value of virtue and beauty which can be used to live a 

harmonious life 

   
GE 202     พฤติกรรมมนุษย:และการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Human  Behavior  and  Self  Development 
ความเขmาใจพื ้นฐานเก ี ่ยวก ับพฤติกรรมมนุษย3  ป Üจจ ัยพื ้นฐานของพฤติกรรม  

องค3ประกอบของพฤติกรรม   การรูmจักตนเองและผูmอื่น   กระบวนการพัฒนาตนมนุษยสัมพันธ3  การ

ติดตjอสื่อสารเพื่อการสรmางความสัมพันธ3ที่ดี  ผูmนำและผูmตาม  การอยูjรjวมกันอยjางเป{นสุข 

Basic understanding of human behavior, basic and core behavioral 

elements, self recognition, recognition of others, self development processes, human 

relationship, communication for good relationships, leaders and followers, harmonious 

existence 

   
GE 203     พุทธศาสนา 3(3-0-6) 

 Buddhism 
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห3 ตั้งแตj ประสูติ  ตรัสรูm  ปรินิพพาน  การเผยแพรjหลักพุทธ

ธรรม   ความสำคัญของพุทธศาสนา  การฝîกปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม  คำสอนสำคัญของพุทธศาสนา

ในการดำเนินชีวิต   การพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ 
Analytical life of the Buddha from birth, through enlightenment to death, 

the promotion of Dharma, the importance of Buddhism, Dharma practice, the 

importance of Dharma in daily life and social and national development 

  
 

 



25 

 

 

GE 204    ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Truths 

ความรูmพื้นฐานเกี่ยวกับความจริงของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดำเนินชีวิต  

การพัฒนาปÜญญา และคุณคjาของชีวิต   

Basic knowledge of life truths according to religious principles, Dharma in 

daily life, intellectual development, and the value of life 

   
GE 205   การรูOสารสนเทศ                3(3-0-6) 

 Information  Literacy 
แนวคิดและความสำคัญ  องค3ประกอบของการรูmสารสนเทศ  ทักษะการสืบคmน การ

คัดเลือกแหลjงสารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ  จริยธรรมการใชmสารสนเทศ  การเรียบเรียงและ

นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตjางๆ  การเขียนอmางอิงและบรรณานุกรม  
Concepts, importance and elements of knowledge of information literacy, 

searching skills, selection of information sources and information evaluation, ethics in 

the use of  information, various forms of information organization and presentation, 

bibliography and citation writing 
   
GE 206     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 

 Royal  Philosophy  for Sufficiency Economy 

ความสำคัญ  หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  สภาพแวดลmอม

และทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประเทศ  ที ่มีผลกระทบตjอทรัพยากรธรรมชาติ ตjอระบบ

เศรษฐกิจ ภาคการเกษตรในครัวเรือน และชุมชน แนวทางการจัดการเพื่อความมั่นคงย่ังยืน  กรณีศึกษา

ตัวอยjางการประยุกต3ใชmปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเนmนการเกษตรทฤษฎีใหมj ตามแนวพระราชดำริ 

การจัดรูปที่ดิน  การรวมกลุjมเพื่อจัดสวัสดิการ  การรวมกลุjมเพื่อประกอบธุรกิจ  

 Importance and principles of the royal philosophy for a sufficiency 

economy, environment and natural resources for country’ s development influencing 

natural resources, economic systems, home and community agriculture, sustainable 

development model, case studies of applying the royal philosophy for a sufficiency 

economy with a focus on new agricultural theory in accordance with royal guidance, 

land management, association establishment for welfare and business management 
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กลุYมวิชาภาษา 
GE 301   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai  for Communication  
ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป {นเคร ื ่องม ือส ื ่อสาร การใชmภาษาไทยใน

ชีวิตประจำวัน กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งในดmานการฟÜง การพูด การอjาน การเขียน โดย

เนmนการนำเสนอรายงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

The significance of Thai as a communication tool, using Thai in daily life, 

practical use of the four skills, listening, speaking, reading and writing with emphasis on 

academic presentation 

   
GE 302   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental  English 1 

การใชmภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในระดับเบื ้องตmนตามสถานการณ3ตjางๆ ใน

ชีวิตประจำวัน โดยใชmทักษะสัมพันธ3ทางภาษา ฟÜง พูด อjาน และเขียน  

The use of English for communication at the basic level in everyday 

situations using the four skills, listening, speaking, reading and writing 

 

GE 303      ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  3(3-0-6) 
 Fundamental  English 2 

(รายวิชาที่บังคับเรียนกjอน : GE 302  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ) 

การใชmภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นตามสถานการณ3ตjางๆ ในชีวิตประจำวัน โดยใชm

ทักษะสัมพันธ3ทางภาษา ฟÜง พูด อjาน และเขียน ตลอดจนเสริมสรmางกลวิธีในการแสวงหาความรูmเพื่อ

ประโยชน3ในการประกอบอาชีพ 

The use of English for communication at an advanced level in everyday 

situations using the four skills, listening, speaking, reading and writing, the acquisition of 

English knowledge in occupational settings 

 
กลุYมวิชาวิทยาศาสตร:คณิตศาสตร:และเทคโนโลย ี
GE 401      วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Science and Technology for Quality of Life 
มีความรู mทางวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี สามารถนำความรูmทางวิทยาศาสตร3และ

เทคโนโลยีมาใชmเป{นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต รูmเทjาทันการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก

วิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี และสามารถนำมาปรับใชmในการดำรงชีวิตไดmอยjางมีความสุข 
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Acquire knowledge of science and technology, able to introduce science 

and technology as a guideline to improve the quality of life, recognize the changes and 

effects caused by science and technology towards a harmonious life 

   
GE 402      คณิตศาสตร:กับการบริหารชีวิต   3(3-0-6) 

 Mathematical for Life 
ธรรมชาติและโครงสรmางของคณิตศาสตร3 กระบวนการนิรนัย กระบวนการอุปนัย การ

อmางเหตุผลการคิดวิเคราะห3และการแกmปÜญหาทางคณิตศาสตร3 สถิติและการวิเคราะห3ขmอมูลขjาวสาร 

กระบวนการตัดสินใจ คณิตศาสตร3ดอกเบี้ยและการประกันภัย การแกmปÜญหาในชีวิตประจำวันดmวย

คณิตศาสตร3 

Natural and mathematical structure, deductive reasoning, inductive 

reasoning, mathematical reasoning, critical thinking and analysis thinking, statistical and 

data analysis, decision making, the mathematics of interest and insurance, mathematics 

in everyday life 
   
GE 403      คอมพิวเตอร:ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Computer in Daily Life  
ความรูmพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร3และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต3ใชm

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนmนการจัดการเอกสาร ตารางคำนวณ การนำเสนอผลงาน การใชm

คอมพิวเตอร3และการจัดการแฟäมขmอมูล เครือขjายคอมพิวเตอร3 การใชmอินเทอร3เน็ตเพื่อการสืบคmนขmอมูล 

และการเคารพสิทธิทางปÜญญา จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชmเทคโนโลยีสารสนเทศตjอสังคม

สjวนรวม 

Foundations of computer systems and information technology, 

application of information technology to document management spreadsheets, 

presentations, computer utilization and file management, computer networks and 

information search strategies on the internet, respect for intellectual property rights, 

ethical and social responsibilities as regards the utilization of information technology 

  
 

 

GE 404      เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Appropriate Technology  for Life 

ความสำคัญของเทคโนโลยี กระบวนการและการพัฒนาเทคโนโลยีตามลักษณะงานโดย

เนmน การเลือกสรรเทคโนโลยี การปรับใชmเทคโนโลยี  การประดิษฐ3และนวัตกรรม โดยนำความรูmทาง
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เทคโนโลยีมาประยุกต3ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กรณีศึกษาภูมิปÜญญาทmองถิ่น ภูมิปÜญญาสากล 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน การเปลี่ยนรูปของพลังงาน  เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ3และนวัตกรรม

ตjาง ๆ  

Importance of technology, process and technological development for 

work ( emphasis on technological selection, technological applications, creation and 

invention) ,  application of technological knowledge for quality of life development, 

local and global case studies, alternative energy production technology, changes of 

forms of energy, innovation technologies 

   
GE 405      สิ่งแวดลOอมกับชีวิต 3(3-0-6) 

 Environment and Life 
หนjวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรของอาหาร

และสารสำคัญตjอชีวิต  ประเภทของทรัพยากรและสิ่งแวดลmอม  สิ่งแวดลmอมกับการดำรงชีวิตประจำวัน  

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลmอม  แนวทางการพัฒนาอยjางยั่งยืน  การวิเคราะห3ผลกระทบทาง

สิ่งแวดลmอมที่เกิดข้ึนกับตนเองและชุมชน  สิ่งแวดลmอมกับการดำรงชีวิตอยjางมีความสุข 

Basic unit of organisms, genetics and the evolution of organisms, the food 

cycle and its essential components for humans, natural resources and the environment, 

the environment and daily life, sustainable development, environmental impact 

assessment, the environment and harmonious life 

   
GE 406      สุขภาพชีวิต   3(3-0-6) 

 Healthy Living 
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค3รวม ปÜจจัยที่มีผลกระทบตjอสุขภาพ การสjงเสริมสุขภาพ

และการปäองกันโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองในชีวิตประจำวันและในขณะ

เจ็บปèวยการเลือกใชmยาและสมุนไพรที ่ปลอดภัย รวมตลอดถึงการใชmระบบบริการสุขภาพไดmอยjาง

เหมาะสม 

The concept of holistic health,cause and effect in healthcare, 

healthpromotion and prevention,health assessment,self - carein daily life, copying with 

illness, safe drug and herbal remedy use through an appropriate health care system 
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GE 407      อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 
 Food and Life Style 

ความสำคัญของอาหารในชีวิตประจำวัน อาหารและโภชนาการสำหรับชjวงวัยตjางๆ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารทmองถิ่น อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร การผลิต

อาหารตามวิถีพอเพียง การแปรรูปอาหารและการเก็บรักษา ฉลากอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวขmอง 

บรรจุภัณฑ3อาหารรักษ3สิ่งแวดลmอม อาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคโลกาภิวัฒน3 

The importance of food in daily life, food and nutrition forvarious lifestages, 

consumption behavior, local food, healthy food, food safety, food 

productionsufficiency, food processing and preservation, food labeling and related 

legislation, environmental foodpackaging the impact of globalization on food and 

lifestyles 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห: 1 3(3-0-6) 

 Calculus  and Analytic Geometry 1 
เรขาคณิตวิเคราะห3วjาดmวยเสmนตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟÜงก3ชัน ฟÜงก3ชัน

ตjอเน่ือง อนุพันธ3และหาอนุพันธ3ของฟÜงก3ชันพีชคณิต ฟÜงก3ชันอดิศัย  การประยุกต3อนุพันธ3และอินทิกรัล 

Analytic Geometry in the plane, Circle and conic section, limit of function, 

continous functions, derivatives and derivative of algebraic function, transcendental 

function, applications of differentiation Integral 

   
4093303      วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics 
การนับและความสัมพันธ3เวียนบังเกิด ทฤษฏีกราฟ การแทนกราฟดmวยเมทริกซ3 กราฟ

ตmนไมmและการแยกจำพวกขjายงาน พีชคณิตแบบบูลและวงจรเชิงวิธีจัดหมูj ออโตมาตmา ไวยากรณ3และ

ภาษา ระบบเชิงพีชคณิตโพเซตและแลตทิต 

Countig and recurrence relations, graph theory, adjacency matrix, thee 

graph and sorting, Boolean algebra and associative circuits, automata, language and 

syntax, algebra system and poset and lattice   
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4111101      หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 Principles of Statistics 

ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน3ของสถิติ สถิติที ่ใชmในชีวิตประจำวัน 

ข้ันตอนในการใชmสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตmนของความนjาจะเป{น ตัวแปรสุjม การแจกแจงความ

นjาจะเป{นแบบทวินาม แบบปÜวซงและแบบปกติ โมเมmนต3 การแจกแจงคjาที่ไดmจากตัวอยjาง หลักการ

ประมาณคjา การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ3ระหวjางตัวแปร การพยากรณ3 

Statistics definition, benefits and boundary of statistics, statistics in daily 

life, processes of dicision making by using statistics, principle of probability, random 

value, binomial distribution, poisson distribution, moment, sampling distribution, 

estimation, hypothesis testing, correlation analysis, forecasting 

   
4123514 การวิจัยและการดำเนินงาน 3(2-2-5) 

 Operation Research 
หลักการเบื ้องตmนเกี ่ยวกับโครงสรmาง และแบบจำลองทางคณิตศาสตร3 ทฤษฎีการ

ตัดสินใจ การเลียนแบบทางสถิติ ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ การวิเคราะห3ขjายงานและการ

เขียนโปรแกรมเพื่อการวิจัยการดำเนินงาน 

Fundamental research structure and mathematical model, dicision making 

theory, statistic simulation, replacement theory, inventory controls, PERT and 

operational research programs 

 

วิชาเฉพาะดOาน 

กลุYมประเด็นดOานองค:การและระบบสารสนเทศ 

4122205 ระบบฐานขOอมูล   3(2-2-5) 
 Database System 

ความหมายและความสำคัญของระบบฐานขmอมูล ประโยชน3ของระบบฐานขmอมูล 

รูปแบบของระบบฐานขmอมูล สถาปÜตยกรรมระบบฐานขmอมูล วงจรการพัฒนาระบบฐานขmอมูล 

ฐานขmอมูลเชิงสัมพันธ3 ฐานขmอมูลแบบกระจาย ฐานขmอมูลเชิงวัตถุ การออกแบบฐานขmอมูล การนอร3

มัลไลซ3 รีเลชันนัลแอลจีบรา การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมสภาวะพรmอมกัน การคmน

คืนขmอมูล ความปลอดภัยและการคงสภาพของขmอมูล การใชmภาษานิยามขmอมูล (SQL) การจัดการขmอมูล

ดmวยเทคโนโลยี NoSQL และการประยุกต3ใชmงาน 

Definition and importance of database systems, benefits of the database 

system, types of databases, database architectures, development cycle of database 

systems, relational databases, distributed databases, database objects, database 
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designs, normalization of relational algebra, processing of changed records, parallel 

managements, searching database records, security and permanent data, SQL 

languages, NoSQL data management technology, and applications  

 

กลุYมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต: 
4123510 การปฏิสัมพันธ:ระหวYางมนุษย:กับคอมพิวเตอร: 3(2-2-5) 

 Human Computer Interaction 
ความสัมพันธ3และการโตmตอบระหวjางผูmใชmกับการออกแบบระบบเชื่อมตjอ วิเคราะห3

ความตmองการหลัก ประยุกต3ใชmความรูmทางดmานจิตวิทยาการเรียนรูm ภาษาศาสตร3 วิทยาการคอมพิวเตอร3

และวิทยาการจัดการในการออกแบบและพัฒนาระบบตอบโตmของคอมพิวเตอร3 ปÜจจัยดmานตjาง ๆ ที่

สjงผลกระทบตjอการเช่ือมตjอระหวjางมนุษย3กับคอมพิวเตอร3และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ผลลัพธ3ที่

ไดmจากการเช่ือมตjอระหวjางมนุษย3กับคอมพิวเตอร3ในดmานตjาง ๆ  ความเป{นสjวนตัวและสภาพแวดลmอมใน

การทำงานทางดmานคอมพิวเตอร3 การประเมินผลการปฏิสัมพันธ3จากการประสานผูmใชmงาน 

Users’  relation and interaction and interface design, major requirement 

analysis, applied physology for HCI, linguistics, management and design of HCI, potential 

factor of HCI that influences human and computer interaction, privacy and working 

environment for computer users, user interaction evaluation   

 

4123905 โครงงานดOานวิทยาการคอมพิวเตอร: 1 2(1-2-3) 
 Computer Science Project 1 

นักศึกษาเลือกหัวขmอโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร3พรmอมทั้งเลือกอาจารย3ที่

ปรึกษา เสนอเคmาโครงตjออาจารย3ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเพื่อพิจารณา จัดทำโครงงานและเขียน

รายงานความกmาวหนmาในการศึกษาหัวขmอที่เกี ่ยวขmองกับโครงงาน เขียนขั ้นตอนการวิเคราะห3และ

ออกแบบระบบ พัฒนาตัวตmนแบบ นำเสนอตjอคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาตjอไปในโครงงานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร3 2 

Students select a project topic on Computer Science, choose advisors. 

develop proposal on a selected topic, and present to advisors and committees. 

Proposal progressions, related work, sytem analysis and design, and prototyping model 

must be reported in order to develop project in Computer Science Senior Project 2 , 

students must be approved by internal committee in the final examination 

 
 
 

  



32 

 

 

4124905 โครงงานดOานวิทยาการคอมพิวเตอร: 2 3(0-6-3) 
 Computer Science Project 2 

นักศึกษาพัฒนาโครงงานตาม Proposal ที ่เสนอไวmในวิชาโครงงานดmานวิทยาการ 

คอมพิวเตอร3 1 แลmวนำเสนอผลการพัฒนาตjอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

Students develop their senior project, and follow their proposals. Student 

senior projects must be approved by project committees   

 

กลุYมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต:แวร: 
4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร:  3(2-2-5) 

 Computer Programming 
หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม  ข้ันตอนการเขียนและการพัฒนา

โปรแกรม ตัวแปรโกลบอลและโลคอล ชนิดขmอมูล การเขียนผังงานและคำสั่งเทียม การวิเคราะห3และ

การออกแบบอัลกอริธึมแบบ Sequential, decision, repetition, modular, recursion หลักการ

เขียนรูปแบบไวยากรณ3ประกอบภาษาคอมพิวเตอร3 โดยการใชmภาษาคอมพิวเตอร3ภาษาใดภาษาหน่ึงใน

การฝîกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 

Principles of programming languages and processes of a program, 

programming and program development, Local and global variables, data types, 

flowchart and pseudocode, analysis and design of algorithms:  sequential, decision, 

repetition, modular and recursion, principles of programming and syntax, program 

implementation by a chosen programming language 

  

4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 

แนวคิดการจำลองสรรพสิ่งดmวยเทคนิคเชิงวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ 

คลาสและโครงสรmางของคลาส หลักการพื ้นฐานสำคัญของการโปรแกรมเชิงวัตถุ เอนแคปซูเลช่ัน  

การถjายทอดคุณสมบัติ โพลีมอร3ฟõซึ่ม การทำโอเวอร3โหลดด้ิง และโอเวอร3รายด้ิง การกำหนดขmอมูลใน

รูปแบบตjางๆ การสรmางสjวนปฏิสัมพันธ3กับผูmใชm การควบคุมโปรแกรม โดยฝîกเขียนโปรแกรมในเชิงวัตถุ

จากภาษาใดภาษาหน่ึง 

Object oriented concepts, object characteristics and attributes, class 

structures, fundamental object oriented programming, encapsulation, extension, 

polymorphism, overloading and overriding, data assignment, graphical user interface 

( GUI) , program control, practice on object oriented programming by using a chosen 

programming language   
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4122310 วิศวกรรมซอฟต:แวร: 3(2-2-5) 
 Software Engineering 

ความสำคัญและแนวคิดของวิศวกรรมซอฟต3แวร3 วัฏจักรของซอฟต3แวร3 การวิเคราะห3

ความตmองการและการออกแบบซอฟต3แวร3 การพัฒนาซอฟต3แวร3 เทคนิคการทดสอบซอฟต3แวร3 การ

บริหารโครงงานซอฟต3แวร3 การจัดทำเอกสารคูjมือประกอบการพัฒนาซอฟต3แวร3 การบำรุงรักษาและ

การติดต้ังซอฟต3แวร3 การประเมินประสิทธิภาพซอฟต3แวร3 และการรับรองคุณภาพซอฟต3แวร3  

Significance and concept of software engineering, software cycles, 

software requirement analysis and design, software development, software testing 

techniques, project management, software- manual development, software 

maintainance and installation, performance testing, software certification 

   
4122506 การวิเคราะห:และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

 System Analysis and Design    
หลักการวิเคราะห3และออกแบบระบบ องค3ประกอบของระบบ การวางแผนแกmปÜญหา 

ขอบขjายของการวิเคราะห3 การตรวจสอบระบบ การศึกษาความเป{นไปไดm การวิเคราะห3รายละเอียด

ระบบที่ใชmใหมjกับระบบเดิม การออกแบบการนำขmอมูลเขmาและขmอมูลออก การออกแบบแฟäมขmอมูล 

เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนำไปใชm การแกmไขและบำรุงรักษา การทำผัง

ระบบการสื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุม และความปลอดภัย การวิเคราะห3และ

ออกแบบระบบเชิงวัตถุเบื้องตmน และกรณีศึกษา 

Principle of system analysis and design, system elements, problem solving, 

boundary of analysis, system testing, possibility studies, analysis and system 

comparision, input-output system design, database design, reporting, testing, applying, 

maintainance,  flowcharting, evaluation and decision, controlling, security, basic system 

analysis and design based on object oriented and case studies   

   
4122503 การวิเคราะห:และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5) 

 Algorithm Analysis and Design 
กระบวนการแกmปÜญหา และโครงสรmางขmอมูลพื้นฐาน การวิเคราะห3อัลกอริธึม การศึกษา

อัลกอริธึม Divide-and-conquer and recurrences, Greedy algorithm, Graph algorithms และ 

Randomized algorithms  การออกแบบอัลกอริธึม เทคนิคการออกแบบอัลกอริธึม การเขียน

โปรแกรมแบบพลวัต 

Problem solving mechanisms and basic data structures, analysis of 

algorithms, literature on algorithms:  divide- and- conquer and recurrences, greedy 
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algorithm, graph algorithms and randomized algorithms, algorithm design, techniques of 

algorithm design, dynamic programming   

 
กลุYมโครงสรOางพ้ืนฐานของระบบ 
4121205 โครงสรOางขOอมูล 3(2-2-5) 

 Data Structure 
ความรูmเบื้องตmนเกี่ยวกับโครงสรmางขmอมูล โครงสรmางขmอมูลแบบเชิงเสmนประกอบดmวย

โครงสรmางขmอมูลแบบแถวลำดับ ตัวชี ้ กองซmอน แถวคอย รายการโยง โครงสรmางขmอมูลไมjเชิงเสmน

ประกอบดmวย โครงสรmางตmนไมm และกราฟ การวิเคราะห3ประสิทธิภาพของอัลกอรทิึม การเรียงลำดับและ

การคmนหาขmอมูล 

Fundamental data structure, linear data structure including sequence, 

index, stack, queue, array list, non- linear data structure including three and graph, 

evaluation of algorithm performances, data sequences, data seeking  

 

4122402 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operating Systems 

            ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหนmาที่ของระบบปฏิบัติการ  

ระบบแบบหลายโปรแกรม แบบหลายงาน แบบหลายผูmใชm โปรเซส การสื่อสารภายในระหวjางโปรเซส

และการประสานงาน การจjายงานหรือการจัดสรรหนjวยประมวลผลกลาง การจัดการหนjวยความจำ 

หนjวยความจำเสมือน การจำลองระบบเสมือนจริง การติดตาย การจัดคิวงานและการจัดสรรการใชm

ทรัพยากร ระบบไฟล3 อุปกรณ3เก็บขmอมูล ระบบอินพุตเอาพุต ระบบการปäองกัน การควบคุม และการ

คืนสูjสภาพเดิม ระบบหลายหนjวยประมวลผลกลาง ระบบแบบกระจาย 

Definition and evolution of operating systems, characteristics of operating 

sytem, multi- program systems, multi- user systems, process, internal process 

communication and synchronization, memory allocation, memory management, virtual 

memory, visualization technology, deadlock, queuing and resource allocation, file 

system, storage devices, input- output systems, protection systems, system restore, 

central processing unit, distributed systems   
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4123404 ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation 

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร3 ความรูmเรื่องภาษาและไวยากรณ3 

ทฤษฎีออโตมาตา ภาษาฟอร3มอล ภาษา Context Free ทฤษฎีการคำนวณที่ซับซmอน การลดรูป ทฤษฎี

ความสมบูรณ3 เครื่องทัวริง 

Computer Science theory and concepts, fundamental programming and 

syntax. finite automata, formal and context frame languages, number theory, reduction, 

touring machine 

 

4123511 ปkญญาประดิษฐ:  3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 

ความหมายและวัตถุประสงค3ของปÜญญาประดิษฐ3 สาขาของปÜญญาประดิษฐ3 ปÜญหา

พื้นฐานของปÜญญาประดิษฐ3 พื้นฐานดmานตรรกะ องค3ประกอบ และกระบวนการของระบบการรูmโดยใชm

เหตุผลอยjางอัตโนมัติ แคลคูลัสเพรดดิเคท การเขmาใจภาษามนุษย3 การประมวลผลภาพ หุjนยนต3 เทคนิค

ที ่ใชmสำหรับปÜญญาประดิษฐ3 การแทนความรู m การคmนหา การอนุมาน ตัวอยjางการประยุกต 3ใชm

ปÜญญาประดิษฐ3 

Definition and objectives of artiticial intelligence branches of artificial 

intelligence, fundamental artificial intelligence, basic logic, elements of automatic 

learning and reasoning mechanism, calculus predicate, speech recognition, image 

processing, machine learning, techniques of using artificial intelligence, knowledge 

representation, searching, implication, examples of applied artificial intelligence   

 

4123709 เครือขYายคอมพิวเตอร:และการสื่อสารขOอมูล 3(2-2-5) 
 Computer Networks and Data Communications 

ความรูmเบื้องตmนเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนขmอมูลระหวjางเครื ่องคอมพิวเตอร3 

ระบบการสjงขmอมูลแบบแอนะล็อกและดิจิตัล อุปกรณ3ที่ใชmกับระบบการสื่อสารขmอมูล การวิเคราะห3

ระบบสื ่อสาร สถาปÜตยกรรม OSI, TCP/IP, SDN และ ICN โทโพโลยีของระบบเครือขjาย ระบบ

เครือขjายแบบไรmสาย การเรmาต้ิง โพรโทคอลเรmาต้ิง  

Fundamental data communcations, analog and digital communications, 

networking devices, network architectures: OSI, TCP/IP, SDN and ICN, network topologies, 

routing and routing protocols 
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กลุYมฮาร:ดแวร:และสถาปkตยกรรมคอมพิวเตอร: 
4122701 ระบบคอมพิวเตอร:และสถาปkตยกรรม 3(2-2-5) 

 Computer Systems and Architecture 
หลักการทำงานของฮาร3ดแวร3 ซอฟต3แวร3 โครงสรmางและองค3ประกอบในการทำงานของ

คอมพิวเตอร3 ระบบงานตjาง ๆ ของคอมพิวเตอร3 เชjน  หนjวยความจำ   หนmาที่วงจรลอจิก และตรรกะ 

ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม  หลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร3เบื้องตmน ระบบ

ออนไลน3 อินเทอร3แอกทีฟ แบทซ3 เป{นตmน 
Hardware opration concepts, software, computer architecture and 

computer structure, computer operations:  memory, logicgate, logic, system bus, clock 

and control system, basic concept of micro-processors, online system and interactive, 

bash   
 

กลุYมวิชาเลือก  
กลุYมประเด็นดOานองค:การและระบบสารสนเทศ 
4121105 ความรูOพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร: 3(3-0-6) 

 Fundamental  Computer Science 
ความรู mพ ื ้นฐานทางคอมพิวเตอร 3 โครงสร mางและการทํางานของคอมพิวเตอร3  

องค3ประกอบ และหนmาที่ของฮาร3ดแวร3และซอฟต3แวร3 ระบบจํานวน พีชคณิตบูลีน ขmอมูลและระบบ

สารสนเทศ การแทนคjาขmอมูล ผังงานเบื้องตmน ภาษาคอมพิวเตอร3ชนิดตjางๆ หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร3เบื้องตmน คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพดmานสารสนเทศ ทรัพย3สินทางปÜญญาของ

ซอฟต3แวร3 แนวโนmม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร3 

Fundamental Computer Science, computer structure and computer 

operations, number systems, Boolean algebra, data and information system, sign 

representation, fundamentals of flowcharting, computer languages, programming 

concepts,  information ethics and professional responsibility, software intellectual 

property, computer law, trends in computer technology 

   
4121501 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 Information Technology  Laws 
บริบททางดmานคอมพิวเตอร3ในสังคมปÜจจุบัน กฎหมายดmานคอมพิวเตอร3และพาณิชย3

อิเล็กทรอนิกส3 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร3และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค3กรที่

ควบคุมดูแลมาตรฐานการทำงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายทางดmานทรัพย3สินทางปÜญญา 

เครื่องหมายการคmา กฎหมายทางดmานการคุmมครองความเป{นสjวนตัวและความปลอดภัยในขmอมูล  
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Social behaviors in computer contexts, Computer and Electronic 

Commerce Law, laws on computer and information technology crime, standard and 

ethical organization, intellectual property laws, trademarks, data protection law 

 

กลุYมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต: 
4123512 คลังขOอมูลและเหมืองขOอมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse and Data Mining 
พื้นฐานของคลังขmอมูลและการคลังขmอมูล สถาปÜตยกรรมคลังขmอมูล อัลกอริทึ่มที่ใชm

พัฒนาคลังขmอมูลและเหมืองขmอมูล แบบจำลองขmอมูลสำหรับคลังขmอมูล  การพัฒนาคลังขmอมูลและ

เหมืองขmอมูล เมตาดาตmา และกรณีศึกษา 

Fundamental data warehouse and data mining, algoritms for developing 

data warehouse and data mining, virtual data warehouse, data warehouse and data 

mining developments, metadata, case studies of data warehouse and data mining   

   
4123637 โปรแกรมประยุกต:ดOานธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Programming Application for Business 
ศึกษาระบบงานคอมพิวเตอร3ทางธุรกิจ เชjน ระบบบัญชี ระบบซื้อขาย ระบบสินคmาคง

คลัง ระบบพาณิชย3อิเล็กทรอนิกส3 และอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร3ชั้นสูงเพื่อ

ประยุกต3ใชmในทางธุรกิจ 

Literature on computer business:  accounting, selling, data warehouse for e-

comerce and application developments by using advanced programming languages to 

apply in businesses 

 

4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร: 3(2-2-5) 
 Research Techniques in Computer Science 

ข้ันตอนและระเบียบวิธีในการทำการวิจัยอยjางเป{นระบบเพื่อนำมาประยุกต3ใชmงานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร3ดmานตjางๆ การกำหนดหัวขmอเรื ่องและการคmนหาขmอมูล การเขียนขmอเสนอ

โครงการวิจัย การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห3ขmอมูล การจัดทำรายงาน การนำเสนอ

รายงานและอภิปรายทางวิทยาการคอมพิวเตอร3ที่เกี่ยวขmองกับหัวขmอโครงงาน 

Research methodology in Computer Science, literature on selected topics, 

scientific writing for a reseach proposal, methodology, data analysis, repoting, research 

presentation and discussion on selected topics 
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4123610 การสรOางภาพเคลื่อนไหวดOวยคอมพิวเตอร: 3(2-2-5) 
 Computer Animation 

ข้ันตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันดmวยคอมพิวเตอร3 การสรmางแอนิเมชันแบบสองมติิ 

และสามมิติ การสรmางเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก  การเขียนสตอรี่บอร3ด และการเรนเดอร3

งานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร3 

Production processes of computer animation, production of 2D and 3D 

animation, story creation, storyboard writing, animated character and scence creation 
 

4123202 
 

การวิเคราะห:ขOอมูลขนาดใหญY 
Big Data Analytics 

3(2-2-5) 
 

            ขmอมูลทางธุรกจิ แหลjงขmอมลูของขmอมูลขนาดใหญj การคัดเลือก ประมวลผล วิเคราะห3

และนำเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทัง้ปริมาณและความหลากหลาย เทคนิคและการ

วิเคราะห3ขmอมูลบนสื่ออิเลคทรอนิกส3และเว็บเทคโนโลยี การสรmางความรูmจากฐานขmอมลู และกรณีศึกษา 

            Business data, source of large data, filtering and processing, information 

analysis and representation of dynamic data, analysis technique of big data, harvesting 

from electronic devices and web technology, knowledge from big data, case studies 

   
กลุYมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต:แวร: 
4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

 Web Programming 
หลักการและแนวคิดในการออกแบบเว็บแอพพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมบนเว็บดmวย

ภาษา มาร3กอัป และภาษาสคริป การเขียนโปรแกรมแลกเปลี่ยนขmอมูลระหวjางลูกขjายและแมjขjาย การ

เช่ือมโยงฐานขmอมูลดmวย Web Service และ Cloud Engine ตjาง ๆ การควบคุมหนmาเว็บแอพพลิเคชัน

ที่ตอบสนองแบบ RESTful ความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บ 

Principle and concept of web application, markup language and scripting 

language programming, client- server data transmission, web service and cloud engine 

connection, RESful web development, web security    

4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร:ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเขียนและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร3สมัยใหมj 

โดยใชmภาษาคอมพิวเตอร3ระดับสูงที่นิยมใชmในปÜจจุบันภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝîกเขียนโปรแกรมจัดการ

ฐานขmอมูล ฝîกเขียนโปรแกรมทำงานบนระบบเครือขjาย เพื่อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร3ข้ึนใชmงาน 



39 

 

 

Literature and concept on modern programming languages, selected 

programming languages, practicing for database connection on selected programming 

languages, practicing for network programming, application development 

   
4122507 การวิเคราะห:และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Analysis and Design 
วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนา

ระบบงานแบบอินครีเมนตัล หลักการใชmภาษาทางภาพเพื่อการวิเคราะห3และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษา

และไดอะแกรมยูเอ็มเอล การสรmางแบบจำลองเกี่ยวกับความตmองการ การใชmเทคนิคยูสเคส การคิด และ

การวิเคราะห3เชิงนามธรรม การสรmางแบบจำลองเชิงวิเคราะห3 แนวคิดการคmนหาวัตถุ แนวทางการ

ออกแบบเชิงวัตถุ กระบวนการพัฒนาในเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ3

ระหวjางคลาสและวัตถุ การสรmางโปรแกรมดmวยวิธีใชmเคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตาม

แนวขmอกำหนดของยูสเคส และกรณีศึกษา 

Life cycle of system develpment, object oriented concept, increamental 

system development, Visual modeling languages for objected analysis and UML 

diagram, requirement modelling, usecase techniques, abstract analysis, virtualization 

analysis, object oriented searching, object oriented design, object oriented 

development, class design, program testing concept, followed by usecase and case 

study 

 
4123308   การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร:                                               3(2-2-5) 
               Game Programming 
                ข ั ้นตอนการเข ียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร 3  ฝ îกเข ียนโปรแกรมเกมโดยใชm

ภาษาคอมพิวเตอร3 การพัฒนางานเกมในเชิงสรmางสรรค3 รวมถึงการสรรสรmางงานเกมในรูปแบบตjาง ๆ  

เชjน เกมไรmสาย, เกมทางเครือขjาย, เกมจำลองสถานการณ3 เป{นตmน ผลกระทบตjอสังคม แนวโนmมและ

แนวทางการพัฒนาเกม 

              Game programming process, game programming by using computer 

languages, game development and creativity such as wireless game, online game, 

simulation, social impacts, game development guidelines 
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4123712   การเขียนโปรแกรมประยุกต:อินเทอร:เน็ตในทุกสิ่ง                              3(2-2-5) 
                Internet of Things Applications 

 ความรูmเกี่ยวกับอินเทอร3เน็ตในทุกสิง่ เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรบั IoT การออกแบบ 

IoT เชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การประยุกต3ใชmงาน IoT การเช่ือมตjอเครือขjายดmวย IoT โดยใชmอุปกรณ3

และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมดmวยโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง 

 Literature on Internet of Things (IoT), device and technology for IoT, loical 

and physical IoT design, IoT application, practice on IoT programming and IoT network 

connection 

 

กลุYมโครงสรOางพ้ืนฐานของระบบ 
4122312 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 Java Programming 
ความรูmพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ คjาคงที่ ตัวแปร ชนิดขmอมูลพื้นฐาน และตัวแปร

แถวลำดับ การกำหนดประโยคการประมวลผล คำสั่งควบคุมพื้นฐาน การกำหนดคลาสและการสรmาง

วัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ โพลิมอร3ฟõซึ่ม คลาสนามธรรมและคลาสอินเตอร3เฟต การจัดการเกี่ยวกับ

ขmอผิดพลาดและขmอยกเวmน การโปรแกรมแบบมัลติเทรด การพัฒนาโปรแกรมประยุกต3 การพัฒนา

โปรแกรมสำหรับอินเทอร3เน็ต การจัดการเกี่ยวกับแฟäมขmอมูล แพคเกจและองค3ประกอบ 

Object Oriented Programming concept, static and dynamic variables, basic 

data types and array, string processing, basic controls, class and object, extension, 

polymorphism, abstract class and interface, exeption management, multi- threading, 

application development, network and database programming,  application 

programming interfaces 

   
4122613 คอมพิวเตอร:กราฟgก 3(2-2-5) 

 Computer Graphics 
องค3ประกอบของระบบคอมพิวเตอร 3สำหรับการสร mางภาพ พื ้นฐานการแสดง

ภาพกราฟõกแบบเวกเตอร3และราสเตอร3 เครื่องมือและเทคนิคของการสรmางภาพ กราฟõกแบบ 2 มิติและ 

3 มิติ การแปลงภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การซjอนและลดขmอมูลภาพ การใหmสีและการแรเงา การสรmาง

ภาพเคลื่อนไหว และการประยุกต3ใชmงานโปรแกรมที่เกี่ยวขmอง 

Elements of computer graphics, vector and raster concept, image tools 

and techniques, 2D and 3D graphics, 2D and 3D graphic conversion, image data hiding 

and decreasing, coloring and shading, animation and related graphic application   
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4122615 เครือขYายไรOสาย 3(2-2-5) 
 Wireless Networks 

หลักการเชื่อมตjอแบบไรmสาย โพรโทคอลสำหรับเครือขjายไรmสาย แนวคิดพื้นฐานของ

การประมวลผลบนอุปกรณ3พกพา คุณลักษณะของชjองสัญญาณและเทคนิคการเขmาถึงชjองสัญญาณใน

ระบบไรmสาย สถาปÜตยกรรมทั้งดmานซอฟต3แวร3และฮาร3ดแวร3 มาตรฐานการเช่ือมตjอแบบไรmสายสมัยใหมj 

เทคโนโลยีการสื่อสารไรmสาย การออกแบบและจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเครือขjายไรmสาย 

กระบวนการพิสูจน3ตัวตน เครื่องมือและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต3 ระบบงานแบบเคลื่อนที่และไรm

สาย และการพัฒนาระบบเครือขjายและซอฟต3แวร3ภายใตmสภาวะแวดลmอมแบบเคลื่อนที่  
Principle of wireless networks, wireless protocols, basic concept of mobile 

processing, channel characterization and channel access techniques used in wireless 

systems, hardware and software architecture, Modern wireless connectivity standard, 

wireless technology, wireless infrastructure and security design, authentication 

mechanisms, tools and implementation for mobility networks 

 
4123405 ระบบปฏิบัติการเครือขYาย 3(2-2-5) 

 Network Operating Systems 
แนวคิดและหลักการของระบบปฏิบ ัต ิการแบบเคร ือข jาย สถาป Üตยกรรมของ

ระบบปฏิบัติการเครือขjาย การติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือขjาย Open Source การออกแบบและการ

ติดต้ังเครือขjาย การบริหารจัดการเครือขjาย NFS, DNS, DHCP, FTP Server การควบคุมทรัพยากรใน

ระบบใหmทำงานรjวมกัน การใหmบริการเครือขjาย และการบำรุงรักษา 
Concept and principle of network operating systems, network operating 

system’ s architecture, installing open source operating systems, network installation 

and network design, management and installation Network File System, Domain Name 

System, Dynamic Host Configuration Protocal, configuration FTP Server, resource 

management and resource sharing, service and maintenance 

   
4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางดOานสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Security and Safety 
การจัดความมั่นคงทางสารสนเทศ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การ

วางแผนความมั่นคงทางสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมดmานความมั่นคง การวิเคราะห3 ประเมินและ

ควบคุมความเสี่ยง ระบบการปäองกัน รวมทั้งหลักการ แนวทางเทคนิคและวิธีการรักษาความปลอดภัย

ของเครือขjาย เชjน ไฟร3วอลล3 การเขmารหัส ถอดรหัส และการรับรองผูmใชm เป{นตmน การปäองกันไวรัส
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คอมพิวเตอร3 ปäองกันภัยคุกคาม อาชญากรรมคอมพิวเตอร3 เทคโนโลยีการปäองกันความเสียหายของ

ขmอมูล การวางแผนการกูmคืนขmอมูล เครื่องมืออุปกรณ3และเทคโนโลยีที่ใชmสำหรับรักษาความปลอดภัย 

Information security management, information security standards, security 

plan, network security delopments, analysis, assessment and risk management, 

prevention systems,  concept and technique of: firewall, encryption, decription and user 

validation, worm/virus prevention, computer crime, data loss prevention, recovery plan, 

tools and technology for security protection 

 
4123515     การประมวลผลแบบกลุYมเมฆ                                                     3(2-2-5) 

      Cloud Computing  
หลักการการประมวลผลแบบกลุjมเมฆ สถาปÜตยกรรมของการประมวลผลแบบกลุjมเมฆ 

การทำงานเสมือนจริง ซีพียู เครือขjาย ดิสก3 การจัดการดmานความมั่นคงปลอดภัย การประหยัดพลังงาน 

การทําแมพรีดิวซ3และการทำโครงสรmางพื้นฐานกลุjมเมฆเบื้องตmน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต3เพื่อ

ประมวลผลบนกลุjมเมฆ 

Cloud computing concepts, cloud computing architecture, virtualization: 

CPU, network and disk, security management, energy- saving in cloud computing, 

fundamental  mapreduce and cloud infrastructure, application development for cloud 

computing     

 
4123309      การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป                                             3(2-2-5) 

      JavaScript Programming 
หลักการและไวยกรณ3ของภาษาจาวาสคริป การเขียนโปรแกรมดmวยภาษาจาวาสคริป  

การเชื่อมโยงกับบราวน3เซอร3 การแลกเปลี่ยนขmอมูลแบบ Real-time การพัฒนาโปรแกรมลูกขjายและ

แมjขjาย การเชื่อมตjอกับอุปกรณ3นำเขmา เสียง วีดีโอ คีย3บอร3ด และอุปกรณ3คอมพิวเตอร3ตjอพjวงอื่น ๆ  

การควบคุมสjวนแสดงผลบนเว็บที่ตอบสนองแบบพลวัต 

Concept and JavaScript syntax, JavaScript programming, browser 

connection, real- time data transfer, client- server programming, device connetions: 

audio, video, keyboard, and other peripheral devices, RESTful web development 
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กลุYมฮาร:ดแวร:และสถาปkตยกรรมคอมพิวเตอร:  
4121702 ดิจิตัลเบื้องตOน 3(2-2-5) 

 Introduction to Digital Concept 
ทบทวนเกี่ยวกับตารางความจริงและสัญลักษณ3 พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีลอจิกและการ

ออกแบบ วงจรพื้นฐาน ภาษาเครื่องและการนำไมโครโปรเซสเซอร3มาใชmงาน 

Literature on truth table and signs, discrete math, logigate design, basic 

circuit, machine language and microprocessor   

 
4123713 การศึกษาวงจรและซYอมบำรุงอุปกรณ:คอมพิวเตอร: 3(2-2-5) 

 Circuit Description and Computing Device Maintenance 
ระบบ BUS (3-BUS Architecture) ระบบ BUS โดยใชmไมโครโปรเซสเซอร3 สัญญาณ

นา±ิกา การอินเตอร3เฟส หนjวยความจำ หนjวยปäอนขmอมูล หนjวยแสดงผล อุปกรณ3ประกอบ อุปกรณ3ที่

ใชmในการซjอม หลักการซjอมเบื้องตmน 

3-BUS architecture, system BUS by using micro-processor, clock, interface, 

memory, input/output unit, maintainance devices, maintainance concept 

 
ฝsกประสบการณ:วิชาชีพ  
4123801 การเตรียมฝsกประสบการณ:วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร:          2(90) 

 Preparation for Field Experience in Computer Science 
จัดใหmมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรmอมของผูmเรียนกjอนออกฝîกประสบการณ3วิชาชพีใน

ดmานการรับรูmลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูmเรียนใหmมีความรูm ทักษะ เจตคติ 

แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพคอมพิวเตอร3  โดยการกระทำในสถานการณ3หรือ

รูปแบบตjาง ๆ ซึ่งเกี่ยวขmองกับงานคอมพิวเตอร3 

Field experience preparation for knowhow and work opportunity, student 

self- leaning, skills, attitude, inspiration and Computer Science professionalism in real 

situation    

 

4124801 การฝsกประสบการณ:วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร:        5(450) 
 Field Experience in Computer Science   

ใหmนักศึกษาไดmฝîกประสบการณ3วิชาชีพดmานคอมพิวเตอร3ในองค3การหรือหนjวยงานหรือ

สถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหmไดmรับความรูm ทักษะ เจตคติ และประสบการณ3ในอาชีพ 

Field experience in Computer Science in real organizations for expertises : 

knowhow, skills, attitude and experiences 
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4123802 เตรียมสหกิจศึกษา          1(45) 
 Cooperative Education Preparation 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการดำเนนิงานสห

กิจศึกษา ระเบียบและขmอบังคับเกี่ยวขmองกับสหกจิศึกษา การเตรียมความพรmอมดmานวิชาการและทักษะ

ทางดmานวิชาชีพกjอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรูmพื ้นฐานและเทคนิคในการเขียน

จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ3 และการเลือกสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสงัคมการ

ทำงาน การเสริมสรmางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรูmเกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐาน

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและ

การเขียนรายงานวิชาการ 

The principles and concepts of cooperative education, Processes and 

procedures for the implementation of cooperative education, the regulations related to 

cooperative education, the preparation of academic and professional skills before 

working in the establishment, knowledge and techniques to write a resume, an 

interview, select the establishments, and working.  the personality development in 

social, strengthening ethics, and professional ethics, Knowledge of international 

standards, safety standards, health standards, technical presentations, and technical 

report writing 

   
4124802 สหกิจศึกษา        6(540) 

 Cooperative Education   
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป{นพนักงานชั่วคราวในสถาน

ประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด มีการกำหนดภาระหนmาที่อยjาง

ชัดเจน มีการบันทึกการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานนำเสนอผลการปฏิบัติงานตjออาจารย3ผูmรบัผิดชอบ

ของสาขาวิชา  

Academic performance as a full time employees in the establishment and 

training completed one semester of cooperative education schedule, clearly defined 

obligatfons witt record performance, the report presentation of operations for the 

professor in charge of discipline 
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3.  3.2  ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนYงและคุณวุฒิของอาจารย:ผูOรับผิดชอบหลักสูตร 
3.  3.1  3.2.1   อาจารย:ผูOรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหนYงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปe พ.ศ. ท่ีสำเร็จ 

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห:/ 

ปeการศึกษา 

25
60

 
25

61
 

25
62

 
25

63
 

25
64

 

1 นายนพรัตน3 โพธ์ิสิงห3 

(3-4499-00005-24-5) 

อาจารย3 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร3 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

24 24 24 24 24 

ค.บ. คอมพิวเตอร3ศึกษา 

วิทยาลัยครูสุรินทร3 

2537 

2 นายเอกราวี คำแปล 

(1-3310-00037-08-3) 

อาจารย3 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2554 

24 24 24 24 24 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต 

2550 

3 นายธงชัย  เจือจันทร3 

(1-3209-00084-21-4) 

อาจารย3 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 

24 24 24 24 24 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร3 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 

4 นายวีระชัย บุญปก 

(3-3313-00206-54-5) 

อาจารย3 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลmาพระนครเหนือ 

2545 

24 24 24 24 24 

ค.บ. คอมพิวเตอร3ศึกษา 

สถาบันราชภัฏสุรินทร3 

2540 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหนYงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปe พ.ศ. ท่ีสำเร็จ 

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห:/ 

ปeการศึกษา 

25
60

 
25

61
 

25
62

 
25

63
 

25
64

 

5 นายสมสวัสดิ์ นิลดำ 

(3-3201-00286-87-1) 

อาจารย3 วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร3 

มหาวิทยาลัยขอนแกjน 

2559 

24 24 24 24 24 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร3  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2550 

3.  
 3.2.2 อาจารย:ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหนYงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สถาบัน 

ปe พ.ศ. ท่ี
สำเร็จการ 

ศึกษา 

1 นายนพรัตน3 โพธ์ิสิงห3 

(3-4499-00005-24-5) 

อาจารย3 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร3 

ค.บ. คอมพิวเตอร3ศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครูสุรินทร3 

2548 

2537 

2 นายเอกราวี คำแปล 

(1-3310-00037-08-3) 

อาจารย3 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร3 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2554 

2550 

3 นายธงชัย  เจือจันทร3 

(1-3209-00084-21-4) 

อาจารย3 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร3 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 

2553 

4 นายวีระชัย บุญปก 

(3-3313-00206-54-5) 

อาจารย3 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ค.บ. คอมพิวเตอร3ศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลmาพระนครเหนือ 

สถาบันราชภัฏสุรินทร3 

2545 

 

2540 

5 นายสมสวัสดิ์ นิลดำ 

(3-3201-00286-87-1) 

อาจารย3 วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร3 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร3  

มหาวิทยาลัยขอนแกjน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2559 

2550 
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4.  องค:ประกอบเก่ียวกับประสบการณ:ภาคสนาม 
 เน่ืองจากวิชาการฝîกประสบการณ3ภาคสนาม มีความตmองการใหmบัณฑิตมปีระสบการณ3ในวิชาชีพกjอน

เขmาสู jการทำงานจริง ดังนั ้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาใหmเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ระหวjางการฝîก

ประสบการณ3วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร3 (5 หนjวยกิต) หรือสหกิจศึกษา (6 หนjวยกิต)  ซึ่งจะจัดอยูjใน

กลุjมวิชาการฝîกประสบการณ3วิชาชีพ  ใหmนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน  โดยมีการประเมินผลรายวิชา

ผjานตามเกณฑ3การประเมินที่กำหนด 
4. 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูOของประสบการณ:ภาคสนาม 
4.  4.1  ความคาดหวังในผลการเรียนรูmประสบการณ3ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

3.  3.1  4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขmาใจในหลักการ ความ

จำเป{นในการเรียนรูmทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 

3.  3.1  4.1.2  บูรณาการความรูmที่เรียนมาเพื่อนำไปแกmปÜญหาและการบริหารจัดการทางธุรกจิ  โดยการ

ประยุกต3ใชmศาสตร3ทางดmานวิทยาการคอมพิวเตอร3ไดmอยjางเหมาะสม 

3.  3.1  4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ3และสามารถทำงานรjวมกับผูmอื่นไดmดี 

3.  3.1  4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขmาใจวัฒนธรรมขององค3กร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหmเขmา

กับสถานประกอบการไดm 
4.  4.2  ชYวงเวลา 

3.  3.1  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปrที่ 4 
4.  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

3.  3.1  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5.  ขOอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

3.    ขmอกำหนดในการทำโครงงานหรืองานวิจัย ตmองเป{นหัวขmอที ่เกี ่ยวขmองกับการประยุกต3ใชm

วิทยาการคอมพิวเตอร3เพื่อธุรกิจ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

เป{นการบริการสังคม หรือเพื่อความบันเทิง และสามารถปรับปรุงพัฒนาทางดmานโปรแกรมคอมพิวเตอร3ไดm

อยjางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูmรjวมโครงงานหรืองานวิจัย จำนวน 1  คน และ/หรือ 2 คน ตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร มีซอฟต3แวร3และรายงานที่ตmองนำสjงตามรูปแบบและระยะเวลาที่

สาขาวิชากำหนดอยjางเครjงครัดหรือเป{นโครงงานที ่มุ jงเนmนการสรmางผลงานวิจัยเพื ่อพัฒนางานดmาน

วิทยาการคอมพิวเตอร3 

5.  5.1  คำอธิบายโดยยYอ 

 ศึกษาปÜญหาทั่วไปหรือปÜญหาเฉพาะเรื่องเพื่อหาวิธีแกmปÜญหา การเขียนผังงานหรือออกแบบ

ระบบงานเพื่อแสดงขั้นตอนการแกmปÜญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร3ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือ

หลายภาษา เพื่อใชmงานหรือแกmปÜญหานั้น ตลอดจนการทำโครงการพิเศษทางโปรแกรมคอมพิวเตอร3 มี

ขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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5.  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรูO 
3.  3.1  นักศึกษาสามารถทำงานโครงงานจำนวน 1 คน และหรือ 2 คนมีความเชี่ยวชาญในการใชm

เครื่องมือโปรแกรมในการทำโครงงาน ซอฟต3แวร3ที่ไดmจากโครงงานสามารถเป{นตmนแบบในการพัฒนาตjอไดm 

  5.3  ชYวงเวลา 

3.  3.1  ภาคการศึกษาที่  2  ของช้ันปrที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปrที่ 4 
5.  5.4  จำนวนหนYวยกิต 

3.  3.1  5  หนjวยกิต 

5.  5.5  การเตรียมการ 
5.  5.5  มีการกำหนดช่ัวโมงการใหmคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหmคำปรึกษา มีอาจารย3ที่ปรึกษา ใหmขmอมูล

ขjาวสารเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัยทางเว็บไซต3 และปรับปรุงใหmทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยjางโครงงาน

หรืองานวิจัยใหmศึกษา ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ3หmองปฏิบัติการในการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
5.  5.6  กระบวนการประเมินผล 

3.  3.1  ประเมินผลจากความกmาวหนmาในการทำโครงงานหรืองานวิจัย ที่บันทึกในสมุดใหmคำปรึกษาโดย

อาจารย3ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานการวิจัยตามรูปแบบที่กำหนด นำเสนอผลตามระยะเวลา 

นำเสนอหลักการทำงานอยjางเป{นระบบ จัดสอบการนำเสนอโดยคณะกรรมการสอบไมjนmอยกวjา 3 คน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรูO กลยุทธ:การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ:หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดmานบุคลิกภาพ -  มีการสอดแทรกเรื่อง การแตjงกาย การเขmาสังคม เทคนิค

การเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ3ที่ดี และการวางตัว

ในการทำงานในบางรายวิชาที ่เกี ่ยวขmอง และในกิจกรรม

ปÜจฉิมนิเทศ กjอนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 

ดmานภาวะผู mนำ และความรับผ ิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

-  กำหนดใหmมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตmองทำงานเป{นกลุjม และ

มีการกำหนดหัวหนmากลุ jมในการทำรายงานตลอดจน 

กำหนดใหmทุกคนมีสjวนรjวมในการนำเสนอรายงาน เพื่อเป{น

การฝîกใหmนักศึกษาไดmสรmางภาวะผูmนำและการเป{นสมาชิก

กลุjมที่ดี 

-  มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหmนักศึกษาหมุนเวียนกนั

เป{นหัวหนmาในการดำเนินกิจกรรม เพื ่อฝîกใหmนักศึกษามี

ความรับผิดชอบ 

-  มีกติกาที่จะสรmางวินัยในตนเอง เชjน การเขmาเรียน    ตรง

เวลา  และมาเรียนอยjางสม่ำเสมอการมสีjวนรjวมในช้ันเรียน

เสริมความกลmาในการแสดงความคิดเห็นในดmานตjางๆ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ -  มกีารใหmความรูmถึงผลกระทบตjอสังคม และขmอกฎหมายที่

เกี่ยวขmองกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร3 

การเรียนรูmดmวยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่สjงเสริมใหmนักศึกษาเรียนรูmดmวย

ตนเองโดยการสอนที่ยึดผูmเรียนเป{นสำคัญ  

- การฝîกปฏิบัติในหmองปฏิบัติการและการทำโครงงาน 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูOในแตYละดOาน 
2.  2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป เป{นหมวดวิชาที่มุ jงพัฒนาผู mเรียนใหmเป{นมนุษย3ที ่สมบูรณ3และสมดุล  

มีความรอบรูm มีโลกทัศน3ที่กวmางไกล เขmาใจธรรมชาติของตนเอง ผูmอื่นและสังคม มีความสามารถในการ

สื่อสาร ตระหนักในคุณคjาแหjงคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยูjในสังคมไดmเป{นอยjางดี  
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e.eee.ee2.1.1eคุณธรรม จริยธรรม 
e.eee.eeee.e.e2.1.1.1eผลการเรียนรูOดOานคุณธรรม จริยธรรม 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eนักศึกษาตmองมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อใหmสามารถดำเนินชีวิต

รjวมกับผูmอื่นในสังคมอยjางราบรื ่น และเป{นประโยชน3ตjอสjวนรวม เป{นแบบอยjางที่ดีตjอชุมชน สังคม 

อาจารย3ที ่สอนในแตjละวิชาตmองพยายามสอดแทรกเรื ่องที ่เกี ่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทั้ง 3 ขmอ 

ดังตjอไปน้ี 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) มีคุณธรรมค้ำจนุโลก มีธรรมยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสานหมูjชนมีธรรม

คุmมครองโลก 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) มีวินัย ตรงตjอเวลา ความเสียสละ อดทน ความรับผิดชอบ และความ

ซื่อสัตย3สุจริต  

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) มีจิตสำนึกตjอสังคม รักความเป{นประชาธิปไตย ใจกวmาง มีความเป{นธรรม 

e.eee.eeee.e.e2.1.1.2eกลยุทธ:การสอนท่ีใชOพัฒนาการเรียนรูOดOานคุณธรรม จริยธรรม 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) การวิเคราะห3แบบวิภาษวิธีe(Dialectics)eในประเด็นวิกฤตดmานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) การเรียนรู mโดยการปฏิสัมพันธ3เชิงปฏิบัต ิการe(InteractiveeAction 

Learning) 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) การใชmกรณีศึกษา (Case Study) 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป{นรายปrตลอดหลักสูตร 

e.eee.eeee.e.e2.1.1.3eกลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูOดOานคุณธรรม จริยธรรม 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห3แบบวิภาษวิธี 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) วัดและประเมินจากกลุjมเพื่อน 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e. 3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

 4) วัดและประเมินจากผลการเขmารjวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป{นรายปrตลอด

หลักสูตร 

e.eee.e 2.1.2eความรูO 
e.eee.eeee.e.e2.1.2.1eผลการเรียนรูOดOานความรูO 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e. นักศึกษาตmองมีความรู m เน ื ้อหาสาระในทางสังคมศาสตร3 มนุษยศาสตร3 

วิทยาศาสตร3 ตลอดจนภาษาและการสื่อสาร เป{นสิ่งที่นักศึกษาตmองรูmเพื่อเป{นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 

ดังน้ันมาตรฐานความรูmตmองครอบคลุมสิ่งตjอไปน้ี 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) แนวคิด ระบบและประเด็นปÜญหาทางสังคม วิธีการเชิงระบบ และเชิงองค3

รวมในการประเมินประเด็นปÜญหาทางสังคม ลักษณะของสังคมที่ดี กลยุทธ3การเป{นพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบตjอพฤติกรรมสังคม การวิเคราะห3ผลที่เกดิข้ึนกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตของบุคคล

ที่มีตjอประเด็นปÜญหาทางสังคม 
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e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) แนวคิด ระบบ และประเด็นปÜญหาทางเศรษฐกิจ วิธีการเชิงระบบ และเชิง

องค3รวมในการประเมินประเด็นปÜญหาทางเศรษฐกิจeลักษณะเศรษฐกิจที่ดีeกลยุทธ3การเป{นพลเมืองที่มี

ความรับผิดชอบตjอเศรษฐกิจ การวิเคราะห3ผลที่เกิดข้ึนกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตของบุคคล

ที่มีตjอประเด็นปÜญหาทางเศรษฐกิจ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) หลักของการสื่อสารทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมมนุษย3 การพึ่งพาซึ่งกัน

และกันของมนุษย3 และการพัฒนาศักยภาพแหjงตน   

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร3 คณิตศาสตร3และเทคโนโลยี แนวคิด  

ระบบ และประเด็นปÜญหาทางนิเวศวิทยา วิธีการเชิงระบบ และเชิงองค3รวมในการประเมินประเด็นปÜญหา

ทางสิ่งแวดลmอม ลักษณะสิ่งแวดลmอมที ่ดี กลยุทธ3การเป{นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตjอสิ่งแวดลmอม  

การวิเคราะห3ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตของบุคคลที่มีตjอประเด็นปÜญหาทาง

สิ่งแวดลmอม   

e.eee.eeee.e.e2.1.2.2  กลยุทธ:การสอนท่ีใชOพัฒนาการเรียนรูOดOานความรูO 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) การวิเคราะห3และสังเคราะห3องค3ความรู mและการเรียนรู mแบบสืบสอบ 
(Inquiry Method) 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค3ความรูm       

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) การวิเคราะห3แบบวิภาษวิธีเก ี ่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค3ความรูm 

และทฤษฎี 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) การเรียนรูmรjวมมือ (CollaborativeeLearning)eเพื่อประยุกต3และประเมิน

คjาองค3ความรูmในสถานการณ3โลกแหjงความเป{นจริง 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป{นรายปrตลอดหลักสูตร 

e.eee.eeee.e.e2.1.2.3  กลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูOดOานความรูO 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนและการปฏิบ ัต ิของน ักศึกษา  

ในดmานตjาง ๆ คือ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห3และสังเคราะห3องค3ความรูm 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค3

ความรูm 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห3แบบวิภาษวิธี 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) วัดและประเมินจากการเรียนรูmรjวมมือ   

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e5) วัดและประเมินจากการเขmารjวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป{นรายปrตลอด

หลักสูตร 
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e.eee.e 2.1.3  ทักษะทางปkญญา 
e.eee.eeee.e.e2.1.3.1  ผลการเรียนรูOดOานทักษะทางปkญญา 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eนักศึกษาจำเป{นตmองไดmรับการพัฒนาทักษะทางปÜญญาไปพรmอมกับคุณธรรม 

จริยธรรมและความรูmเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางสังคมศาสตร3 มนุษยศาสตร3 วิทยาศาสตร3 ตลอดจนภาษา

และการสื่อสารในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย3ตmองเนmนใหmนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขmาใจที่มาของสาเหตุ

ของปÜญหา วิธีการแกmปÜญหารวมทั้งแนวคิดในการแกmปÜญหาดmวยตนเอง นักศึกษาตmองมีคุณสมบัติตjาง ๆ  

จากกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหmเกิดทักษะทางปÜญญาดังน้ี 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) คิดวิเคราะห3 สังเคราะห3 คิดอยjางมีวิจารณญาณและเป{นระบบ  

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) สามารถประมวล แสวงหาความรูm สรุปความ ตีความ และประเมินคjา

สารสนเทศ โดยเนmนการบูรณาการและเช่ือมโยงสูjสังคม 

e.eee.eeee.e.e2.1.3.2  กลยุทธ:การสอนท่ีใชOในการพัฒนาการเรียนรูOดOานทักษะทางปkญญา 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) การวิเคราะห3แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการวิชาชีพ และ

ทางสังคม (Problem-Based Learning) 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) การทำวิจัยเพื่อสรmางองค3ความรูmใหมj (Research-Based Learning) 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) การว ิจ ัยและพ ัฒนานวัตกรรมอย jางมีว ิส ัยทัศน 3  (Researcheand 

Development และ Vision-Based Learning) 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป{นรายปrตลอดหลักสูตร 

e.eee.eeee.e.e2.1.3.3  กลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูOดOานทักษะทางปkญญา 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห3แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต

ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสรmางองค3ความรูmใหมj 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) วัดและประเมินจากการเขmารjวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป{นรายปrตลอด

หลักสูตร 

 2.1.4  ทักษะความสัมพันธ:ระหวYางบุคคลและความรับผิดชอบ  
e.eee.eeee.e.e2.1.4.1 ผลการเรียนรูOดOานทักษะความสัมพันธ:ระหวYางบุคคลและความรับผิดชอบ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eนักศึกษาตmองออกไปประกอบอาชีพซึ ่งสjวนใหญjตmองเกี ่ยวขmองกับบุคคล 

ที่หลากหลาย การปรับตัวใหmเขmากับกลุjมบุคคลตjาง ๆ  เป{นเรื่องจำเป{นอยjางย่ิง ดังน้ันอาจารย3จึงจำเป{นตmอง

สอดแทรกทักษะและเน้ือหาสาระตjอไปน้ี  

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ3 การรับรูmความรูmสึกของผูmอื่น มีมุมมองเชิงบวก  

การเป{นผูmนำและผูmตามที่ดี  

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) สามารถแกmปÜญหาภายในกลุjม และระหวjางกลุjมอยjางสรmางสรรค3มีความ

รับผิดชอบตjอสังคมสjวนรวม 
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e.eee.eeee.e.e2.1.4.2  กลยุทธ:การสอนที่ใชOในการพัฒนาดOานทักษะความสัมพันธ:ระหวYางบคุคล 
และความรับผิดชอบ  
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) การเรียนแบบมีสjวนรjวมปฏิบัติการ (ParticipativeeLearning Through 

Action) 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) การเป{นผูmนำแบบมีสjวนรjวม (Shared Leadership) ในการนำเสนองาน

วิชาการ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) การคิดใหmความเห็นและการรบัฟÜงความเห็นแบบสะทmอนกลับ (Reflective 

Thinking) 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป{นรายปrตลอดหลักสูตร 

e.eee.eeee.e.e2.1.4.3  กลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูOดOานทักษะความสัมพันธ:ระหวYางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรjวมมือ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคmนควmา/แกmโจทย3 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) วัดและประเมินจากผลนำเสนอผลงานกลุ jมและการเป{นผู mนำในการ

อภิปรายซักถาม 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) วัดและประเมินจากการเขmารjวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป{นรายปrตลอด

หลักสูตร 

 

e.eee.e 2.1.5  ทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชOเทคโนโลย ี

e.eee.eeee.e.e2.1.5.1  ผลการเรียนรูOดOานทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชO
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eนักศึกษาตmองสามารถพัฒนาตนเองใหmเกิดทักษะตjางๆ ดังน้ี 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) สามารถวิเคราะห3 ประมวลผล และแปลความหมายขmอมูลขjาวสารทั้งที่เป{น

ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร3   

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) สามารถวิเคราะห3 ประมวลผล และแปลความหมายขmอมูลขjาวสารทั้งที่เป{น

ภาษาพูด ภาษาเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) สามารถใชmเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยjางเหมาะสม 

e.eee.eeee.e.e2.1.5.2  กลยุทธ:การสอนที่ใชOในการพัฒนาการเรียนรูOดOานทักษะการวิเคราะห:เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชOเทคโนโลยีสารสนเทศ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) การติดตาม วิเคราะห3 และนำเสนอรายงานขmอมูลสารสนเทศที่เป{นประเด็น

สำคัญดmานตjาง ๆ จากสื่อ  

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) การสืบคmนและนำเสนอรายงานขmอมูลสารสนเทศที่เป{นประเด็นสำคัญ โดย

ใชmเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป{นรายปrตลอดหลักสูตร  

e.eee.eeee.e.e2.1.5.3  กลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูOดOานทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใชOเทคโนโลยีสารสนเทศ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห3 และนำเสนอรายงานประเด็น

สำคัญจากการศึกษา 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) วัดและประเมินจากผลการสืบคmนและนำเสนอรายงานประเด็นสำคญัจาก

การศึกษาโดยใชmเทคโนโลยีสารสนเทศ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) วัดและประเมินจากการเขmารjวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป{นรายปrตลอด

หลักสูตร   

e.eee.ee2.1.6eแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูOจากหลักสูตร  
สูYรายวิชาเฉพาะดOาน 

e.eee.eeee.e.eผลการเรียนรูmในตารางมีความหมายดังน้ี   

e.eee.eeee.e.e2.1.6.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
 1) มีคุณธรรมค้ำจุนโลก มีธรรมยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสานหมูjชน มีธรรม

คุmมครองโลก 

 2) มีวินัย ตรงตjอเวลา ความเสียสละ อดทน ความรับผิดชอบ และความ

ซื่อสัตย3สุจริต 

 3) มีจิตสำนึกตjอสังคม รักความเป{นประชาธิปไตย ใจกวmาง มีความเป{นธรรม 

e.eee.eeee.e.e2.1.6.2  ความรูO 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) แนวคิด ระบบและประเด็นปÜญหาทางสังคม วิธีการเชิงระบบ และเชิงองค3

รวมในการประเมินประเด็นปÜญหาทางสังคม ลักษณะของสังคมที่ดี กลยุทธ3การเป{นพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบตjอพฤติกรรมสังคม การวิเคราะห3ผลที่เกดิข้ึนกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตของบุคคล

ที่มีตjอประเด็นปÜญหาทางสังคม 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) แนวคิด ระบบ และประเด็นปÜญหาทางเศรษฐกิจ วิธีการเชิงระบบ และเชิง

องค3รวมในการประเมินประเด็นปÜญหาทางเศรษฐกิจ ลักษณะเศรษฐกิจที่ดี กลยุทธ3การเป{นพลเมืองที่มี

ความรับผิดชอบตjอเศรษฐกิจ การวิเคราะห3ผลที่เกิดข้ึนกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตของบุคคล

ที่มีตjอประเด็นปÜญหาทางเศรษฐกิจ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) หลักของการสื่อสาร ทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมมนุษย3 การพึ่งพาซึ่งกัน

และกันของมนุษย3 และการพัฒนาศักยภาพแหjงตน   

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร3 คณิตศาสตร3และเทคโนโลยี แนวคิด  

ระบบ และประเด็นปÜญหาทางนิเวศวิทยา วิธีการเชิงระบบ และเชิงองค3รวมในการประเมินประเด็นปÜญหา

ทางสิ่งแวดลmอม ลักษณะสิ่งแวดลmอมที ่ดี กลยุทธ3การเป{นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตjอสิ่งแวดลmอม  
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การวิเคราะห3ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตของบุคคลที่มีตjอประเด็นปÜญหาทาง

สิ่งแวดลmอม     

e.eee.eeee.e.e2.1.6.3  ทักษะทางปkญญา  
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) คิดวิเคราะห3 สังเคราะห3 คิดอยjางมีวิจารณญาณและเป{นระบบ  

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) สามารถประมวล แสวงหาความรูm สรุปความ ตีความ และประเมินคjา

สารสนเทศ โดยเนmนการบูรณาการและเช่ือมโยงสูjสังคม 

e.eee.eeee.e.e2.1.6.4  ทักษะความสัมพันธ:ระหวYางบุคคลและความรับผิดชอบ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ3 การรับรูmความรูmสึกของผูmอื่น มีมุมมองเชิงบวก การ

เป{นผูmนำ และผูmตามที่ดี  

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) สามารถแกmปÜญหาภายในกลุjม และระหวjางกลุjมอยjางสรmางสรรค3 มีความ

รับผิดชอบตjอสังคมสjวนรวม   

e.eee.eeee.e.e2.1.6.5  ทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชOเทคโนโลยีสารสนเทศ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) สามารถวิเคราะห3 ประมวลผล และแปลความหมาย ขmอมูลขjาวสารทั้งที่

เป{นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร3   

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) สามารถวิเคราะห3 ประมวลผล และแปลความหมาย ขmอมูลขjาวสารทั้งที่

เป{นภาษาพูด ภาษาเขียน  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) สามารถใชmเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยjางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก �  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู< 
ทักษะทาง

ป?ญญา 

ทักษะความสัมพันธD 
ระหวEางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหDเชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร  และการ

ใช<เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 1) 2) 1) 2) 3) 

GE 101  ไทยอารยศึกษา O l l l l l l O l O l O l l 
GE 201  สุนทรียภาพของชีวิต l l O l O l O l l l l O O l 
GE 301  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร O l O O O l O l l l l O l l 
GE 302  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 O l O O O l O O l l l O l O 

GE 303  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 O l O O O l O l l l l O l O 

GE 401  วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

O l O O O O l O l l O l O l 

GE 102  วิถีไทย O l l l l O O l l l l O O l 
GE 103  วิถีโลก O l O l l O O l l l l l O O 

GE 104  มนุษยDกับสิ่งแวดล<อม O l l l l O l l l l l O O l 
GE 105  กฎหมายในชีวิตประจำวัน O l l l O O O l l l l O l O 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก �  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู< 
ทักษะทาง

ป?ญญา 

ทักษะความสัมพันธD 
ระหวEางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหDเชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร  และการ

ใช<เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 1) 2) 1) 2) 3) 

GE 106  การเมืองการปกครองไทย O l l l O O O l l l l O l O 

GE 107  หลักการบริหารและการจัดการ l l O O l O O l l l l l O O 

GE 108  มนุษยDกับเศรษฐกิจ l l l O l O O l l l l l O O 

GE 202  พฤติกรรมมนุษยDและการพัฒนาตน O l l l O l O l l l l l O O 

GE 203  พุทธศาสนา l l l l O l O l l l l O l O 

GE 204  ความจริงของชีวิต l l O l l l O l l l l O l O 

GE 205  การรู<สารสนเทศ O l O l l l O l l l l O l l 
GE 206  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง O l l l l O l l l l O O l O 

GE 402  คณิตศาสตรDกับการบริหารชีวิต                     O l O O O O l l l l l l O O 

GE 403  คอมพิวเตอรDในชีวิตประจำวัน l l O O O O l l l l l l O l 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

�  ความรับผิดชอบหลัก �  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู< 
ทักษะทาง

ป?ญญา 

ทักษะความสัมพันธD 
ระหวEางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหDเชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร  และ

การใช<เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 1) 2) 1) 2) 3) 

GE 404  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต O O l O l O l l l l l O l l 
GE 405  สิ่งแวดล<อมกับชีวิต O l l O O O l l l l l O l O 

GE 406  สุขภาพชีวิต O l l O O O l l l l l O l O 

GE 407  อาหารกับวิถีชีวิต O l l O O O l l l l l O l O 
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    2.2  หมวดวิชาเฉพาะด/าน 

       2.2หมวดวิชาเฉพาะด/านเป2นหมวดที่มุ7งพัฒนาผู/เรียนให/มีความรู/ความเข/าใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข/อง
กับวิทยาการทางด/านคอมพิวเตอรH เน/นให/นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข/าใจที ่มาและสาเหตุของปNญหา 
สามารถนำความรู/ที่เรียนมาประยุกตHใช/อธิบายแนวคิดของการแก/ปNญหาและวิธีการแก/ปNญหาที่เกิดข้ึนได/ 
e.eee.e 2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

e.eee.eeee.e.e2.2.1.1  ผลการเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eนักศึกษาต/องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให/สามารถดําเนินชีวิตร7วมกับผู/อื่นใน
สังคมอย7างราบรื่น และเป2นประโยชนHต7อส7วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรHเป2นอุปกรณHที่ เกี่ยวข/องกับ
ความมั ่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผู/พัฒนาและ/หรือผู/ประยุกตH
โปรแกรมจําเป2นต/องมีความรับผิดชอบต7อผลที ่เกิดขึ้นเช7นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ 
อาจารยHที่สอนในแต7ละวิชาต/องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต7อไปนี้ทั้ง 7 ข/อ เพื่อให/นักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร/อมกับวิทยาการต7าง ๆ  ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยHต/องมีคุณสมบัติ
ด/านคุณธรรม จริยธรรมอย7างน/อย 7 ข/อตามที่ระบุไว/ 
  1) ตระหนักในคุณค7า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยHสุจริต 
 2) มีวินัย ตรงต7อเวลา ความรับผิดชอบต7อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 3) มีภาวะความเป2นผู/นําและผู/ตาม สามารถทํางานเป2นทีม และสามารถแก/ไข
ข/อขัดแย/งและลําดับความสําคัญ 
 4) เคารพสิทธิและรับฟNงความคิดเห็นของผู/อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค7าและ
ศักด์ิศรีของความเป2นมนุษยH 
 5) เคารพกฎระเบียบและข/อบังคับต7าง ๆ ขององคHกรและสังคม 
 6) สามารถวิเคราะหHผลกระทบจากการใช/คอมพิวเตอรHต7อบุคคล องคHกร และ
สังคม 
 7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
e.eee.eeee.e.e2.2.1.2  กลยุทธ@การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eกําหนดให/มีวัฒนธรรมองคHกร เพื่อเป2นการปลูกฝNงให/นักศึกษามีระเบียบวนัิย 
โดยเน/นการเข/าชั ้นเรียนให/ตรงเวลาตลอดจนการแต7งกายที ่เป2นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาต/องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ7มน้ันต/องฝkกให/รู/หน/าที่ของการเป2นผู/นํากลุ7ม และการ
เป2นสมาชิกกลุ7ม มีความซื ่อสัตยH โดยต/องไม7กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ/านของผู/อื่น      
เป2นต/น นอกจากนี้อาจารยHผู/สอนทุกคนต/องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส7งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช7น การยกย7องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนHแก7
ส7วนรวม และเสียสละ 
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e.eee.eeee.e.e2.2.1.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข/าช้ันเรียน การส7งงาน ตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร7วมกิจกรรม 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) ประเมินจากการมีวินัยและพร/อมเพรียงของนักศึกษาในการเข/าร7วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน/าที่ที่ได/รับมอบหมาย 
e 2.2.2 ความรู/ 

e.eee.eeee.e.e2.2.2.1  ผลการเรียนรู/ด/านความรู/ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eนักศึกษาต/องมีความรู/เกี่ยวกับวิทยาการทางด/านคอมพิวเตอรH มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู/เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาน้ัน ต/องเป2นสิ่งที่นักศึกษาต/องรู/เพื่อใช/ประกอบอาชีพและ
ช7วยพัฒนาสังคม ดังน้ัน มาตรฐานความรู/ต/องครอบคลุมสิ่งต7อไปน้ี 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) มีความรู/และความเข/าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH 
 2) สามารถวิเคราะหHปNญหา เข/าใจและอธิบายความต/องการทางคอมพิวเตอรH
รวมทั้งประยุกตHความรู/ ทักษะ และการใช/เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก/ไขปNญหา 
 3) สามารถวิเคราะหHออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ 
องคHประกอบต7าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรHให/ตรงตามข/อกําหนด 
 4) สามารถติดตามความก/าวหน/าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรHรวมทั้งการ
นําไปประยุกตH 
 5) รู/เข/าใจ และสนใจพัฒนาความรู/ความเชี ่ยวชาญทางคอมพิวเตอรHอย7าง
ต7อเน่ือง 
 6) มีความรู/ในแนวกว/างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH เพื่อให/เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข/าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม7 ๆ ที่เกี่ยวข/อง 
 7) มีประสบการณHในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตHซอฟตHแวรHที่ใช/งานได/
จริง 
 8) สามารถบูรณาการความรู/ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรHกับความรู/ใน
ศาสตรHอื่น ๆ ที่เกี่ยวข/อง  
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได/โดยการทดสอบจากข/อสอบของแต7ละ
วิชาในช้ันเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู7ในหลักสูตร 
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e.eee.eeee.e.e2.2.2.2  กลยุทธ@การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านความรู/ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eใช/การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน/นหลักการทางทฤษฎีและ
ประยุกตHทางปฏิบัติในสภาพแวดล/อมจริง โดยทันต7อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให/เป2นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานั ้น ๆ นอกจากน้ีควรจัดให/มีการเรียนรู/จาก
สถานการณHจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู/เช่ียวชาญที่มีประสบการณHตรงมาเป2นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝkกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
e.eee.eeee.e. 2.2.2.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู/ด/านความรู/ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eประเมนิจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและการปฏิบติัของนักศึกษาในด/านต7าง ๆ  
คือ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) การทดสอบย7อย 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e6) ประเมินจากรายงานของผู/ประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝkกงาน 
e.eee.ee2.2.3  ทักษะทางปKญญา 

e.eee.eeee.e.ee2.2.3.1 ผลการเรียนรู/ด/านทักษะทางปKญญา 
e.eee.eeee.e.ee 2.2.3.1นักศึกษาต/องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได/ โดยพึ่งตนเองได/
เมื ่อจบการศึกษา ดังนั ้นนักศึกษาจําเป2นต/องได/รับการพัฒนาทักษะทางปNญญาไปพร/อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู/เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารยHต/องเน/นให/
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข/าใจที่มาและสาเหตุของปNญหา วิธีการแก/ปNญหารวมทั้งแนวคิดด/วยตนเอง ไม7สอน
ในลักษณะท7องจํา นักศึกษาต/องมีคุณสมบัติต7าง ๆ จากการสอนเพื่อให/ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e. 1) คิดอย7างมีวิจารณญาณและอย7างเป2นระบบ 
  2) สามารถสืบค/น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช/ในการแก/ไขปNญหา
อย7างสร/างสรรคH 
  3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหH สรุปประเด็นปNญหา และความต/องการ 
  4) สามารถประยุกตHความรู/และทักษะกับการแก/ไขปNญหาทางคอมพิวเตอรHได/
อย7างเหมาะสม 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eการวัดมาตรฐานในข/อนี ้ สามารถทําได/โดยการออกข/อสอบที่ให/นักศึกษา 
แก/ปNญหา อธิบายแนวคิดของการแก/ปNญหา และวิธีการแก/ปNญหาโดยการประยุกตHความรู/ที ่เรียนมา 
หลีกเลี่ยงข/อสอบที่เป2นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ7มคําตอบที่ให/มา ไม7ควรมีคําถาม
เกี่ยวกับนิยามต7าง ๆ 
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e.eee.eeee.e.e2.2.3.2  กลยุทธ@การสอนท่ีใช/ในการพัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะทางปKญญา 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) กรณีศึกษาทางการประยุกตHใช/วิทยาการคอมพิวเตอรH 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) การอภิปรายกลุ7ม  
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e3) ให/นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง  
e.eee.eeee.e.e2.2.3.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะทางปKญญา 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช7น ประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช/แบบทดสอบหรือสัมภาษณH เป2นต/น 
e.eee.e 2.2.4  ทักษะความสัมพันธ@ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 
e.eee.eeee.e.e2.2.4.1eผลการเรียนรู/ด/านทักษะความสมัพันธ@ระหวNางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eนักศึกษาต/องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส7วนใหญ7ต/องเกี่ยวข/องกับคนที่ไม7รู/จัก
มาก7อนคนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป2นผู/บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู7ใต/บังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให/เข/ากับกลุ7มคนต7าง ๆ เป2นเรื่องจําเป2นอย7างย่ิง ดังน้ัน อาจารยHต/องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข/องกับคุณสมบัติต7าง ๆ  ให/นักศึกษาระหว7างที่สอน หรืออาจให/นักศึกษาเรียนวิชาทางด/าน
สังคมที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต7าง ๆ ดังน้ี 
 1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต7างประเทศกับกลุ7มคนหลากหลาย
ได/อย7างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถให/ความช7วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก/ปNญหา 
สถานการณHต7าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู/นํา หรือในบทบาทของผู/ร7วมทีมทํางาน 
 3) สามารถใช/ความรู/ในศาสตรHมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ7ม 
 5) สามารถเป2นผู/ร ิเร ิ ่มแสดงประเด็นในการแก/ไขสถานการณHทั ้งส7วนตัว  
และส7วนรวม พร/อมทั้งแสดงจุดยืนอย7างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ7ม 
 6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู/ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย7าง
ต7อเน่ือง 
e.eee.eeee.e.e2.2.4.2eกลยุทธ@การสอนที่ใช/ในการพัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะความสัมพันธ@ 
ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eใช/การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให/มีการทํางานเป2นกลุ7ม การทํางานที่ต/อง
ประสานงานกับผู/อื ่นข/ามหลักสูตร หรือต/องค/นคว/าหาข/อมูลจากการสัมภาษณHบ ุคคลอื ่น หรือผู/มี
ประสบการณHโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู/ด/านทักษะความสัมพันธHระหว7างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) สามารถทํางานกับผู/อื่นได/เป2นอย7างดี 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) มีความรับผิดชอบต7องานที่ได/รับมอบหมาย 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e. 3) สามารถปรับตัวเข/ากับสถานการณHและวัฒนธรรมองคHกรที่ไปปฏิบัติงานได/
เป2นอย7างดี 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e4) มีมนุษยสัมพันธHที่ดีกับผู/ร7วมงานในองคHกรและกับบุคคลทั่วไป 
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e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e5) มีภาวะผู/นํา 
e.eee.eeee.e.e2.2.4.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะความสัมพันธ@ระหวNางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุ7มในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร7วมกิจกรรมต7าง ๆ  และความครบถ/วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข/อมูล 
e.eee.ee2.2.5  ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
e.eee.eeee.e.e2.2.5.1  ผลการเรียนรู/ด/านทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ม ีท ักษะในการใช/เคร ื ่องมือที ่จ ําเป2นที ่ม ีอยู7ในปNจจุบันต7อการทํางาน  
ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH 
 2) สามารถแนะนําประเด็นการแก/ไขปNญหา โดยใช/สารสนเทศทางคณิตศาสตรH 
หรือการแสดงสถิติประยุกตHต7อปNญหาที่เกี่ยวข/องอย7างสร/างสรรคH 
 3) สามารถสื่อสารอย7างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล7าและการเขียน พร/อมทั้ง
เลือกใช/รูปแบบของสื่อการนําเสนอได/อย7างเหมาะสม 
 4) สามารถใช/สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได/อย7างเหมาะสม 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eการวัดมาตรฐานน้ีอาจทําได/ในระหว7างการสอน โดยอาจให/นักศึกษาแก/ปNญหา 
วิเคราะหHประสิทธิภาพของวิธีแก/ปNญหา และให/นําเสนอแนวคิดของการแก/ปNญหา ผลการวิเคราะหH
ประสิทธิภาพต7อนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณHในเชิงวิชาการระหว7างอาจารยH และกลุ7มนักศึกษา 
e.eee.eeee.e.e2.2.5.2  กลยุทธ@การสอนที่ใช/ในการพัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะการวิเคราะห@เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.eจัดกิจกรรมการเรียนรู/ในรายวิชาต7าง ๆ  ให/นักศึกษาได/วิเคราะหHสถานการณH
จําลอง และสถานการณHเสมือนจริง และนําเสนอการแก/ปNญหาที่เหมาะสม เรียนรู/เทคนิคการประยุกตH
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณH 
e.eee.eeee.e.e2.2.5.3 กลยุทธ@การประเมนิผลการเรียนรู/ด/านทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยสีารสนเทศ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ โดยใช/ทฤษฎีการเลือกใช/เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรHและสถิติที่เกี่ยวข/อง 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e.e2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข/อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช/
เครื่องมือต7าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต7าง ๆ ที่มีการนําเสนอต7อช้ันเรียน 
e.eee.ee2.2.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสูN
รายวิชาเฉพาะด/าน (Curriculum Mapping)  
e.eee.eeee.e.eผลการเรียนรู/ในตารางมีความหมาย ดังน้ี 
e.eee.eeee.e.e2.2.6.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนักในคุณค7า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยHสุจริต 
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 2) มีวินัย ตรงต7อเวลา ความรับผิดชอบต7อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 3) มีภาวะความเป2นผู/นําและผู/ตาม สามารถทํางานเป2นทีม และสามารถแก/ไข
ข/อขัดแย/งและลําดับความสําคัญ 
 4) เคารพสิทธิและรับฟNงความคิดเห็นของผู/อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค7าและ
ศักด์ิศรีของความเป2นมนุษยH 
 5) เคารพกฎระเบียบและข/อบังคับต7าง ๆ ขององคHกรและสังคม 
 6) สามารถวิเคราะหHผลกระทบจากการใช/คอมพิวเตอรHต7อบุคคล องคHกร และ
สังคม 
 7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
e.eee.eeee.e.e2.2.6.2  ความรู/ 

e.eee.eeee.e.eeee.e.e. 1) มีความรู/และความเข/าใจเกี ่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส ําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH 
 2) สามารถวิเคราะหHปNญหา เข/าใจและอธิบายความต/องการทางคอมพิวเตอรH
รวมทั้งประยุกตHความรู/ ทักษะ และการใช/เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก/ไขปNญหา 
 3) สามารถวิเคราะหHออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ 
องคHประกอบต7าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรHให/ตรงตามข/อกําหนด 
 4) สามารถติดตามความก/าวหน/าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรHรวมทั้งการ
นําไปประยุกตH 
 5) รู/เข/าใจและสนใจพัฒนาความรู/ความเชี ่ยวชาญทางคอมพิวเตอรHอย7าง
ต7อเน่ือง 
 6) มีความรู/ในแนวกว/างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH เพื่อให/เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข/าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม7 ๆ ที่เกี่ยวข/อง 
 7) มีประสบการณHในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตHซอฟตHแวรHที่ใช/งานได/
จริง 
 8) สามารถบูรณาการความรู/ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรHกับความรู/ใน
ศาสตรHอื่น ๆ ที่เกี่ยวข/อง  
e.eee.eeee.e.e2.2.6.3  ทักษะทางปKญญา 
  1) คิดอย7างมีวิจารณญาณและอย7างเป2นระบบ 
  2) สามารถสืบค/น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช/ในการแก/ไขปNญหา
อย7างสร/างสรรคH 
  3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหH สรุปประเด็นปNญหา และความต/องการ 
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  4) สามารถประยุกตHความรู/และทักษะกับการแก/ไขปNญหาทางคอมพิวเตอรHได/
อย7างเหมาะสม 
e.eee.eeee.e.e2.2.6.4  ทักษะความสัมพันธ@ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e. 1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต7างประเทศกับกลุ7มคนหลากหลายได/
อย7างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถให/ความช7วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก/ปNญหา
สถานการณHต7าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู/นํา หรือในบทบาทของผู/ร7วมทีมทํางาน 
 3) สามารถใช/ความรู/ในศาสตรHมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ7ม 
 5) สามารถเป2นผู/ร ิเร ิ ่มแสดงประเด็นในการแก/ไขสถานการณHทั ้งส7วนตัว  
และส7วนรวม พร/อมทั้งแสดงจุดยืนอย7างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ7ม 
  6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู/ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย7าง 
ต7อเน่ือง 
e.eee.eeee.e.e2.2.6.5eทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
e.eee.eeee.e.eeee.e.e. 1) ม ีท ักษะในการใช/เครื ่องมือที ่จ ําเป2นที ่มีอยู7ในปNจจุบันต7อการทํางาน  
ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH 
 2) สามารถแนะนําประเด็นการแก/ไขปNญหา โดยใช/สารสนเทศทางคณิตศาสตรH 
หรือการแสดงสถิติประยุกตHต7อปNญหาที่เกี่ยวข/องอย7างสร/างสรรคH 
 3) สามารถสื่อสารอย7างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล7าและการเขียน พร/อมทั้ง
เลือกใช/รูปแบบของสื่อการนําเสนอได/อย7างเหมาะสม 
 4) สามารถใช/สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได/อย7างเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping)หมวดวิชาเฉพาะ 

l ความรับผิดชอบหลกั  o ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู= 

 

ทักษะทาง

ปVญญา 

 

ทักษะความสัมพันธX

ระหว?างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหXเชิง

ตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วิชาแกน                              

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะหF 1 l l o o o o o l o o o o o o l l o o o o o o l o o o l o o 

4093303 วิยุตคณิต l l o o o o o l o o o o o o l l o o o o o o l o o o l o o 

4111101 หลักสถิติ l l o o o o o l o o o o o o l l o o o o o o l o o l l o o 

4123514 การวิจัยและการดำเนินงาน  l l o o o o o l l o l o o o l l o o l o o o l o o l l o o 

วิชาเฉพาะด=าน 

1. ประเด็นด=านองคXการและระบบสารสนเทศ 

                           

 

 

 

4122205 ระบบฐานขNอมูล l l o o o o o l l o l o o o o l l o o o o o l o o l o o o 

2. ประเด็นด=านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตX                              

4123510 การปฏิสัมพันธFระหวSางมนุษยFกับคอมพิวเตอรF l l o o o l o l l o l o o o l l o o l o o o l o o l o o o 

4123905 โครงงานดNานวิทยาการคอมพิวเตอรF 1 l l l o o l l l l o l l l o l l l l o o l o l l l l o l l 

4124905 โครงงานดNานวิทยาการคอมพิวเตอรF 2 l l l o o l l l l l l l l l l l l l l o l l l l l l o l l 

3. ประเด็นด=านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตXแวรX                              

4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรF l l o o o o o l l o l l o o o l o o l o o o l o l l o o o 
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รายวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู= 

 

ทักษะทาง

ปVญญา 

 

ทักษะความสัมพันธX

ระหว?างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหXเชิง

ตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ l l o o o o o l l o l l o o o l o o l o o o l o l l o o o 

4122310 วิศวกรรมซอฟตFแวรF l l o o o l o l l o l o o o l l l o o o o o l o l l o o o 

4122506 การวิเคราะหFและออกแบบระบบ l l l o l l o l l l l o o o l l o l l o l o l l l l o o o 

4122503 การวิเคราะหFและออกแบบอัลกอริธึม  l l o o o o o l l o l l o o o l o l l o o o l o l l o o o 

4. ประเด็นด=านโครงสร=างพื้นฐานของระบบ                              

4121205 โครงสรNางขNอมูล l l o o o o o l l o l l o o o l o o l o o o l o l l o o o 

4122402 ระบบปฏิบัติการ l l o o o o o l l o l o o o o l o o l o o o l o o l o o o 

4123404 ทฤษฎีการคำนวณ l l o o o o o l l o l o o o o l o o l o o o l o o l l o o 

4123511ป^ญญาประดิษฐF l l o o o o o l l o l o o o o l o o l o o o l o o l o o o 

4123709 เครือขSายคอมพิวเตอรFและการส่ือสารขNอมูล l l o o o o o l l o l o o o o l o o l o o o l o o l o o o 

5. ประเด็นด=านฮารXดแวรXและสถาปVตยกรรมคอมพิวเตอรX                              

4122701 ระบบคอมพิวเตอรFและสถาป^ตยกรรม l l o o o o o l l o l o o o o l o o o o o o l o o l o o o 

วิชาเลือก                              

1. ประเด็นด=านองคXการและระบบสารสนเทศ                              

4121105 ความรูNพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอรF l l o o o o l l o o l o l o o l o o o o o o l o o l o o l 

4121501 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ l l o o l o l l l o l o o o l l o o o o o l l o o l o o l 
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รายวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู= 

 

ทักษะทาง

ปVญญา 

 

ทักษะความสัมพันธX

ระหว?างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหXเชิง

ตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2. ประเด็นด=านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตX                              

4123512 คลังขNอมูลและเหมืองขNอมูล l l o o o l o l l o l o o o l l l o l o o o l o o l o o o 

4123637 โปรแกรมประยุกตFดNานธุรกิจ l l o o o l o l l l o l o l l l o l l o o o l l l l o o o 

4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอรF l l o o o l l l l o l o o o l l l l o o o o l o l l o l l 

4123610 การสรNางภาพเคล่ือนไหวดNวยคอมพิวเตอรF l l o o o o o l l o l o o o o l o o l o o o l o o l o o o 

4123202 การวิเคราะหFขNอมูลขนาดใหญS l l o o o l o l l o l o o o l l o l l o l o l o l l o o o 

3. ประเด็นด=านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตXแวรX                              

4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ l l o o o o o l l o l l o o o l o o l o o o l o l l o o o 

4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรFขั้นสูง l l o o o o o l l o l l o o o l o o l o o o l o l l o o o 

4122507 การวิเคราะหFและออกแบบเชิงวัตถุ l l l o l l o l l l l o o o l l o l l o l o l l l l o o o 

4123308 การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอรF l l o o o o o l l o l l o o o l o o l o o o l o l l o o o 

4123712 การเขียนโปรแกรมประยุกตFอินเทอรFเน็ตในทุกส่ิง l l o o o o o l l o l l o o l l o o l o o o l o l l o o l 

4. ประเด็นด=านโครงสร=างพื้นฐานของระบบ                              

4122312 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา l l o o o o o l l o l l o o o l o o l o o o l o l l o o o 

4122613 คอมพิวเตอรFกราฟgก l l o o o o o l l o l o o o o l o o l o o o l o o l o o o 

4122615 เครือขSายไรNสาย l l o o o o o l l o l o o o o l o o l o o o l o l l o o o 
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รายวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู= 

 

ทักษะทาง

ปVญญา 

 

ทักษะความสัมพันธX

ระหว?างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหXเชิง

ตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

4123405 ระบบปฏิบัติการเครือขSาย l l o o o o o l l o l o o o o l o l l o o o l o o l o o o 

4123513 ความม่ันคงปลอดภัยทางดNานสารสนเทศ l l o o o o o l l o l o o o o l o l l o o o l l o l o o l 

4123515 การประมวลผลแบบกลุSมเมฆ  l l o o o o o l l o l o o o o l o o l o o o l o l l o o o 

4123309 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป  l l o o o o o l l o l l o o o l o o l o o o l o l l o o o 

5. ประเด็นด=านฮารXดแวรXและสถาปVตยกรรมคอมพิวเตอรX                              

4121702 ดิจิตลัเบื้องตNน l l o o o o o l l o l o o o o l o o o o o o l o o l l o o 

4123713 การศึกษาวงจรและซSอมบำรุงอุปกรณFคอมพิวเตอรF l l o o o o o l l o l o o o o l o l l o o l l o o l o o o 

วิชาฝkกประสบการณXวิชาชีพ        l                      

4123801 การเตรียมฝjกประสบการณFวิชาชีพ 

วิทยาการคอมพิวเตอรF 
l l l l l l o l o o l l l o l l l l o l l o l l l l o l l 

4124801 การฝjกประสบการณFวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอรF l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l o l l 

4123802 เตรียมสหกิจศึกษา l l l l l l o l o o l l l o l l l l o l l o l l l l o l l 

4124802 สหกิจศึกษา l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l o l l 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0 ในการใหCระดับคะแนน (เกรด) 

      การวัดผลและการสำเรจ็การศึกษาให8เป:นไปตามข8อบงัคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรK วLาด8วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  (ภาคผนวก ข) 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1.  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCขณะนักศึกษายังไมSสำเร็จการศึกษา 

1.  2.1  ให8กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู8ของนักศึกษาเป:นสLวนหน่ึงของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต8องทำความเข8าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไป

ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู8ประเมินภายนอกจะต8องสามารถตรวจสอบได8การทวนสอบใน

ระดับรายวิชา  ให8นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  มีคณะกรรมการพิจารณา

ความเหมาะสมของข8อสอบให8เป:นไปตามแผนการสอน  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได8

โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู8และ

รายงานผล 

1.  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

e.ee.ee การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 8ของนักศึกษา โดยการทำวิจัย

ผลสัมฤทธิ ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยLางตLอเนื ่อง และนำผลวิจัยที ่ได8ย8อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนeการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ

ของหลักสูตรและหนLวยงาน โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอยLางตLอไปน้ี 

e.eee.e 2.2.1 ภาวะการได8งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตLละรุLนที่จบการศึกษา ในด8าน

ของระยะเวลาในการหางานทำ ความคิดเห็นตLอความรู8 ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ หรือ 

e.eee.e 2.2.2eการตรวจสอบจากผู8ประกอบการ โดยการขอเข8าสัมภาษณK หรือการสLงแบบสอบถาม

เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช8บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข8าทำงานในสถานประกอบการ ในชLวง

ระยะเวลาตLางๆ เชLน ปgที่ 1, ปgที่ 4 เป:นต8น หรือ 

e.eee.e 2.2.3eการประเมินตำแหนLง และ/หรือความก8าวหน8าในสายงานของบัณฑิต หรือ 

 .2.2.4eการประเมินจากสถานประกอบการอื่น  โดยการสLงแบบสอบถามหรือการสอบถาม 

ความพึงพอใจในด8านความรู8 ความพร8อม และคุณสมบัติด8านอื่นๆ ของบัณฑิตผู8ที่จบการศึกษาแล8ว

และเข8าศึกษาเพื่อได8รับปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ันๆ หรือ 
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e.eee.e.2.2.5eการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงLของความพร8อมและความรู8จาก

สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบณัฑติ 

รวมทั้งเปkดโอกาสให8เสนอข8อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให8ดีย่ิงข้ึนด8วย หรือ  

e.eee.e.2.2.6 ความเห็นจากผู 8ทรงคุณวุฒิภายนอก ที ่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารยKพิเศษ  

ตLอความพร8อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข8องกับกระบวนการจัดการเรียนรู8 

และการพัฒนาองคKความรู8ของนักศึกษา 

 

3.  เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1eนักศึกษาจะต8องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร8างที่หลักสูตรกำหนด จำนวนไมLน8อย

กวLา 132 หนLวยกิต 

 3.2eต8องได8ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมLต่ำกวLา 2.00 ตามข8อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุรินทรKวLาด8วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 

 3.3eมีความประพฤติดี 

 3.4eสอบได8ในรายวิชาตLางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งผLานในรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 

และเป:นไปตามเกณฑKประกาศของมหาวิทยาลัย การนับจำนวนหนLวยกิตสะสมของนักศึกษา เพื่อให8

ครบหลักสูตร ให8นับเฉพาะหนLวยกิตของรายวิชาที่สอบได8เทLาน้ัน 

 3.5eต8องสำเร็จการศึกษาได8ไมLกLอน 6 ภาคการศึกษาปกติ  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  

และไมLกLอน 14 ภาคการศึกษาปกติ  สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมLเต็มเวลา 

 3.6eต8องมีสภาพเป:นนักศึกษาไมLเกิน 8 ปgการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมL

เกิน 12  ปgการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมLเต็มเวลา 

 

  



72 
 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย0 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมS 

e.e1.1eมีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป:นครูแกLอาจารยKใหมL ให8มีความรู8และเข8าใจ นโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่ใช8ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.2eสLงเสริมอาจารยKให8มีการเพิ่มพูนความรู8 สร8างเสริมประสบการณKการสอนและการวิจัยอยLาง

ตLอเนื่อง  สนับสนุนด8านการศึกษาตLอ ฝqกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคKกรตLางๆ 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือตLางประเทศ หรือการลาศึกษาตLอ เพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณKในด8านตLางๆ 

 1.3eมีการทดลองสอน/ประเมินการสอน 

 1.4eมีการกำหนดอาจารยKพี่เลี้ยง 

2. การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกSคณาจารย0 

e.e2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

e.eee.e2.1.1eสLงเสริมอาจารยKให8มีการเพิ่มพูนความรู8 สร8างเสริมประสบการณK เพื่อสLงเสริมการสอน

และการวิจัยอยLางตLอเน่ือง สนับสนุนด8านการศึกษาตLอ ฝqกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองคKกรตLาง ๆ การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือตLางประเทศ หรือการลาศึกษา

ตLอเพื่อเพิ่มพูนประสบการณKในด8านตLาง ๆ 

e.eee.e2.1.2eการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลให8ทันสมัย 

e.e2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดCานอ่ืน ๆ 

e.eee.e2.2.1eการมีสLวนรLวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกLชุมชนที่เกี่ยวข8องกับการพัฒนาความรู8และ

คุณธรรม 

e.eee.e2.2.2 สLงเสริมการทำวิจัยสร8างองคKความรู8ใหมLเป:นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  

e.eee.e2.2.3 สนับสนุนให8อาจารยKจัดทำผลงานทางวิชาการให8มีตำแหนLงทางวิชาการสูงข้ึน 

e.eee.e2.2.4 จัดให8อาจารยKทุกคนเข8ารLวมกลุLมวิจัยในด8านตLางๆ ของคณะ 

e.eee.e2.2.5 จัดให8อาจารยKเข8ารLวมกิจกรรมบริการวิชาการด8านตLาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกำกับมาตรฐาน 

 1.1 มีอาจารยKผู8รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษา 

 1.2 มีอาจารยKผู8รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทLา หรือดำรงตำแหนLง

ทางวิชาการไมLต่ำกวLาผู8ชLวยศาสตราจารยK  และต8องมีผลงานทางวิชาการที่ไมLใชLสLวนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป:นผลงานทางวิชาการที่ได8รับการเผยแพรLตามหลักเกณฑKที่กําหนด ในการ

พิจารณาแตLงต้ัง ให8บุคคลดํารงตําแหนLงทางวิชาการอยLางน8อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปgย8อนหลัง 

 

2. บัณฑิต 

 2.1 มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงคKครอบคลุมและสอดคล8องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู8ที่ระบุไว8ในเลLมหลักสูตร 

 2.2 มีการสำรวจภาวะการณKมงีานทำของบัณฑิต 

 

3. นักศึกษา 

 3.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

 3.1.1 มีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในหลักสูตร 

 3.1.2 มีการกำหนดเกณฑKที ่ใช8ในการคัดเลือกที่มีความโปรLงใส ชัดเจนและสอดคล8องกับ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร 

 3.1.3 มีเครื่องมือในการสอบคัดเลือก ข8อมูลหรือวิธีการคัดเลือกที่โปรLงใส 

 3.2 การเตรียมความพรCอมกSอนเขCาศึกษา              

  3.2.1 มีกลไกการพัฒนาความรู8พื้นฐานหรือวิธีการเตรียมความพร8อมทางการเรียนแกLนักศึกษา 

เพื่อให8มีความสามารถในการเรียนรู8ระดับอุดมศึกษาได8อยLางมีความสุข เพื่อสLงผลให8อัตราการลาออก

กลางคันของนักศึกษาลดลง 

  3.2.2 ระหวLางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู8 ความสามารถในรูปแบบตLาง ๆ ทั้ง

กิจกรรมในห8องเรียนและนอกห8องเรียน 

  3.2.3 มีกิจกรรมเสริมสร8างความเป:นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ 

  3.2.4 มีการวางระบบการดูแลให8คำปรึกษาจากอาจารยKที่ปรึกษาวิชาการ 
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 3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตSอการบริหารจัดการหลักสูตร การสSงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา  

  การควบคุมการดูแลการให8คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกLนักศึกษาปริญญาตร ีอัตราการ

คงอยูLและการสำเร็จการศึกษา              

 

4. อาจารย0 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย0 

  4.1.1 การร ับอาจารยKใหมLได8ม ีการกำหนดคุณสมบัติตามระเบียบและหลักเกณฑKของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารยKใหมLจะต8องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอรK หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข8อง 

  4.2.2 มีระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยKที่เหมาะสม โปรLงใส 

  4.2.3 มรีะบบการบริหารอาจารยKโดยกำหนดนโยบาย แผนกรอบอัตรากำลัง เพื่อให8ได8อาจารยK

ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป:นไปตามเกณฑKมาตรฐานหลักสูตรที ่กำหนดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  4.2.4 มีระบบการสLงเสริมและพัฒนาอาจารยK มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและ

ทรัพยากร และกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารยK 

  

 4.2 การสSงเสริมอาจารย0 

  มีการสนับสนุนและสLงเสริมอาจารยKให8มีการเพิ่มพูนความรู8 สร8างเสริมประสบการณKด8านการ

สอน โดยการเข8ารับการอบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข8องกับวิทยาการคอมพิวเตอรK 

 4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย0ตSอการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูCเรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  5.1.1 ผลการประเมินหลักสูตร 

  5.1.2 ผลการประเมินจากบัณฑิต 

  5.1.3 มีความสอดคล8องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรK 

  5.1.4 มีการกำหนดสาระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู8และทักษะของผู8เรียนให8

สามารถนำไปประยุกตKใช8ในการดำรงชีวิต ตลอดจนการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรให8

สอดคล8องกับความก8าวหน8าทางวิชาการและความต8องการของผู8ใช8บัณฑิต 

  5.1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรให8ทันสมัยตามความก8าวหน8าในศาสตรKสาขา 
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 5.2 การวางระบบผูCสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  5.2.1 มีการวางระบบผู8สอนในแตLละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู8 ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป:นความรู8ที่ทันสมัยของอาจารยKที่มอบหมายให8สอนในวิชาน้ันๆ เพื่อให8

นักศึกษาได8รับความรู8 ประสบการณKและได8รับการพัฒนาความสามารถจากผู8รู8จริง 

  5.2.2 อาจารยKผู8รับผิดชอบหลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ

เรียนรู8ให8เป:นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู8 

  5.2.3 การจัดการเรียนการสอนได8เน8นการพัฒนานักศึกษาให8มีความรู8ตามโครงสร8างหลักสูตรที่

กำหนดและได8รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู8 

โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู8ด8วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตLางประเทศ ทักษะการทำงาน

แบบมีสLวนรLวม ความสามารถในการใช8เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียน

การสอนสมัยใหมL มีการใช8สื่อเทคโนโลยี และทำให8นักศึกษาเรียนรู8ได8ตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได8 

ผู8สอนมีหน8าที่เป:นผู8อำนวยความสะดวกให8เกิดการเรียนรู8 และสนับสนุนการเรียนรู8 

  5.2.4 การจัดการเรียนการสอนเป:นตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู8 

 5.3  การกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 

  5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู8ตามมาตรฐานผลการเรียนรู8 5 ด8าน 

  5.3.2 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู8ของนักศึกษา 

  5.3.3 มีความหมาะสมของระบบประเมิน เพื่อให8สอดคล8องกับความสำคัญกับการกำหนด

เกณฑKการประเมิน มีวิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และการให8เกรดที่สะท8อนผลการ

เรียนรู8ได8อยLางเหมาะสม 

  5.3.4 มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

  5.3.5 มีการกำกับให8มีการประเมินตามสภาพจริง มีการใช8วิธีการประเมินที่หลากหลายให8ผล

การประเมินที่สะท8อนความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 5.4  การประเมินผลการเรียนรูCตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหSงชาติ 

  คณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี มีการชี้แจงทำความเข8าใจกับอาจารยKผู8สอนทุกทLานในการ

กำหนดวิธีการประเมนิในแตLละรายวิชาให8ครบทั้ง 5 ด8านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหLงชาติ  

 5.5  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูCของนักศึกษา   

  มีการกำหนดการประชุมอาจารยKผู8สอนเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู8ของนักศึกษาทุกรายวิชา 

โดยให8อาจารยKผู8รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยKตLอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู8 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูC 

 6.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรโดยมีสSวนรSวมของอาจารย0ผูCรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหC

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูC 

  อาจารยKผู8รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยK มีสLวนรLวมในการสะท8อนถึงความต8องการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู8 เพื่อใช8ในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารยKประจำหลักสูตรมีการประชุม 

เพื่อให8มีการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรสิง่สนับสนุนการเรียนรู8 ให8มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

และการใช8แบบประเมิน 

 6.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูCท่ีเพียงพอและเหมาะสมตSอการจัดการเรียนการสอน   

 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของสิง่สนับสนุนการเรียนรู8ตLอการ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยKผู8รับผิดชอบหลักสูตรจะนำผลการประเมินมาใช8เพื่อพัฒนา การ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู8ที่ใช8ในการจัดการเรียนการสอน คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำปgทั้ง

งบประมาณแผLนดินและเงินรายได8 เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณK และวัสดุ

ครุภัณฑKทางคอมพิวเตอรKและระบบสารสนเทศอยLางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

และสร8างสภาพแวดล8อมให8เหมาะสมกับการเรียนรู8ด8วยตนเองของนักศึกษา นอกจากนี้แล8วยังมีการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาของทางหลักสูตรเอง เพื่อนำผลการประเมินมาใช8ในการจัดหาหรือ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู8ให8เพียงพอตามที่นักศึกษาต8องการ 

 6.3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย0ตSอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูC 

  มีกระบวนการนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารยKประจำหลักสูตรมาใช8

ในการจัดหาหรือปรับปรุงสิ่งสนับสนุน การเรียนรู8ให8เพียงพอตามที่นักศึกษาและคณาจารยKต8องการ 

 

7.  ตัวบSงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

e.e ชนิดของตัวบSงชี้ : กระบวนการ  

e.e เกณฑ0มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบSงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปtท่ี

1 

ปtท่ี

2 

ปtท่ี

3 

ปtท่ี 

4 

ปtท่ี 

5 

1. มอีาจารยKผู8รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยKประจำหลักสตูร

อยLางน8อย ร8อยละ 80  มีสLวนรLวมในการประชุมวางแผน  

ติดตาม  ทบทวน  การดำเนินงานของหลกัสูตร  

X X X X X 
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ดัชนีบSงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปtท่ี

1 

ปtท่ี

2 

ปtท่ี

3 

ปtท่ี 

4 

ปtท่ี 

5 

2. มีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที ่

สอดคล8องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขาคอมพิวเตอรK 

X X X X X 

3. มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณK

ภาคสนาม (ถ8ามี) ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 กLอน การเปkดสอนให8ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและ 

ประสบการณKภาคสนาม (ถ8ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังการเรียนการสอนให8ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปgการศึกษา  

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 

เรียนรู8ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิ

X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธK 

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู8จากผลการประเมินการ

ดำเนินงานทีร่ายงานในปgกLอน 

 X X X X 

8. อาจารยKใหมLทุกคน (ถ8ามี) ได8รบัการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ

ด8านการ จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารยKผู8รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยKประจำหลกัสูตร

และ/หรือวิชาชีพ อยLางน8อยปgละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได8รับการ

พัฒนา ด8านการเรียนการสอนและอื่น ๆ ไมLน8อยกวLาร8อยละ 50 

ตLอปg 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปgสุดท8าย/บัณฑิตใหมLที่มี

ตLอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมLน8อยกวLา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู8ใช8บัณฑิตทีม่ีตLอบัณฑิตใหมL  

เฉลี่ยไมLน8อยกวLา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

e.e 1.1  การประเมินกลยุทธ0การสอน       1.  e.eee.e        

 ชLวงกLอนการสอนจะมีการประเมนิกลยุทธKการสอนโดยทีมผู8สอนหรือระดับหลักสูตรและ/

หรือการปรึกษาหารือกับผู8เชี่ยวชาญด8านหลักสูตรหรือวิธีการสอน สLวนชLวงหลังการสอนจะมีการ

วิเคราะหKผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหKผลการเรียนของนักศึกษาด8าน

กระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุงจะทำโดยรวบรวมปvญหา/ข8อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและ

กำหนดให8ประธานหลักสูตรและทีมผู8สอนไปปรับปรุงและรายงานผลตLอไป 

e.e 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน 

e.eee.e การประเมินทักษะดังกลLาวจะดำเนินการโดย 

e.eee.e 1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตLละวิชา 

e.eee.e 1.2.2 การสงัเกตการณKของผู8รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทมีผู8สอน 

e.eee.e 1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมL 

e.eee.e 

2.eการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

e.e2.1eนักศึกษาปgสุดท8าย/บัณฑิตใหมL 

e.e2.2eผู8วLาจ8าง 

e.e2.3eผู8ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

3.eการประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

e.eจะต8องเรLงดำเนินการให8ผLานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรK และตัวบLงชี้เพิ่มเติมข8างต8น รวมทั้งการผLานการประเมิน

การประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

 

4.  การทบทวนและการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ0การสอน 

e.e4.1eรวบรวมข8อเสนอแนะ/ข8อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู8ใช8บัณฑิต ผู8ทรงคุณวุฒ ิ

e.e4.2eวิเคราะหKทบทวนข8อมูลข8างต8น โดยผู8รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

e.e4.3eเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธK 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คำส่ังแต0งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู;ทรงคุณวุฒิวิพากษ@หลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 

ข;อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร@ 

      ว0าด;วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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ข;อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร@ 

ว0าด;วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2549 

 

 

 โดยที่เป1นการสมควรออกข<อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG วHาด<วย การจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เพื่อประโยชนGในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  18 (2)  แหHงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรGจึงออกข<อบงัคับไว<ดังตHอไปน้ี 

 

 ข<อ 1 ข<อบังคับน้ีเรียกวHา “ข<อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทรG วHาด<วยการจัดการศึกษา 

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2549” 

 ข<อ 2 ข<อบังคับน้ีให<ใช<กับนักศึกษาทีเ่ข<าศึกษาต้ังแตHป_การศึกษา 2550  เป1นต<นไป 

 ข<อ 3 บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือข<อบงัคับอื่นใดซึง่ขัดหรือแย<งกับข<อบังคับน้ีให<ใช<ข<อบังคับ

น้ีแทน 

 ข<อ 4 ในข<อบังคับน้ี 

     “มหาวิทยาลัย”  หมายความวHา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 

     “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวHา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 

     “สภาวิชาการ”  หมายความวHา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 

     “อธิการบดี”  หมายความวHา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 

     “คณะ”  หมายความวHา  คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG และให<หมายความรวมถึง

หนHวยงานที่เรียกช่ืออยHางอื่นที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทHาคณะ   

 “คณบดี”  หมายความวHา  คณบดีคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG  และให<หมายความรวมถึง

หัวหน<าหนHวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทHาคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 

     “คณะกรรมการบริหารคณะ”  หมายความวHา  คณะกรรมการบริหารคณะในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทรG และให<หมายความรวมถึงคณะกรรมการบริหารโครงการพเิศษที่ดำเนินการ           จัดการเรียนการสอน 

     “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวHา  สถาบันการศึกษาทีม่กีารจัดการเรียนการสอนในระดับ

หลงัมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมHต่ำกวHาอนุปริญญาหรือเทียบเทHา  ที่สภามหาวิทยาลัยรบัรอง 

     “สำนักสHงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความวHา  สำนักสHงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 
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  “อาจารยGที่ปรึกษา”  หมายความวHา  อาจารยGที่ได<รับการแตHงต้ังโดยคณบดี เพื่อให<ทำหน<าที่

ควบคุม  แนะนำและให<คำปรึกษาด<านการเรียนและด<านอืน่ ๆ ที่เป1นประโยชนGตHอนักศึกษา 

    “การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร”ี  หมายความวHา  การจดัการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

เกณฑGมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ และให<หมายความรวมถึงระดับ

อนุปรญิญาตามเกณฑGมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข<อ 5  ให<อธิการบดีเป1นผู<รักษาการตามข<อบังคับน้ีและมอีำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งเพื่อ

ประโยชนGการปฏิบัติตามข<อบังคับน้ี ในกรณีที่มปีhญหาในการปฏิบัติตามข<อบงัคับ  หรือในกรณีไมHอาจปฏิบัติ

ตามข<อกำหนดในข<อบงัคับน้ี  ให<อธิการบดีเป1นผู<วินิจฉัย  หรอือนุมัติ 

 

หมวด 1 

ระบบการศึกษา 

 

ข<อ  6  ระบบการศึกษา 

 การจัดการศึกษาให<ใช<ระบบดังน้ี 

    6.1  ระบบทวิภาค  โดยหน่ึงป_การศึกษาแบHงออกเป1น  2  ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มรีะยะเวลาศึกษาไมHน<อยกวHา 15 สัปดาหG มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูร<อน โดย

กำหนดระยะเวลาและจำนวนหนHวยกิตโดยมสีัดสHวนเทียบเคียงกันได<กับภาคการศึกษาปกติ    

 6.2  ระบบไตรภาค  โดยหน่ึงป_การศึกษาแบHงออกเป1น 3 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค

การศึกษาปกติ มรีะยะเวลาศึกษาไมHน<อยกวHา 12 สัปดาหG 

 6.3  ระบบจตุรภาค  โดยหน่ึงป_การศึกษาแบHงออกเป1น 4 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมHน<อยกวHา 10 สัปดาหG 

ข<อ 7   รูปแบบการจัดการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรปูแบบหน่ึง หรอืรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 

 7.1  จัดการศึกษาในเวลาราชการ 

    7.2  จัดการศึกษาในวันสุดสัปดาหG เป1นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาหG 

  7.3  จัดการศึกษานอกเวลาราชการ  เป1นการจัดการเรียนการสอนโดยใช<เวลานอกเวลา

ราชการ 

 7.4  จัดการศึกษาทางไกล  โดยใช<ระบบทางไกลผHานไปรษณียG วิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศนG  วิดีทัศนGสองทางหรือเครือขHายคอมพิวเตอรG หรือระบบอินเตอรGเน็ต 

 7.5  จัดการศึกษานานาชาติ  เป1นการจัดการเรียนการสอน โดยความรHวมมือกบั

สถาบันการศึกษาในตHางประเทศ หรือเป1นหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยที่มกีารจัดการและมาตรฐานเชHนเดียวกัน

กับหลักสูตรนานาชาติ  โดยอาจจัดในเวลาและเน้ือหาทีส่อดคล<องกบัโปรแกรมในตHางประเทศ ทั้งน้ีให<เป1นไป

ตามเกณฑGทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
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 7.6  จัดการศึกษาโครงการพิเศษ  เป1นการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต<องการ

ของผู<เรียนบางกลุHมบางสาขาอาชีพ   ทั้งน้ีจะต<องได<รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอนแตHละรูปแบบให<พิจารณาตามความเหมาะสมกับแตHละหลักสูตรทั้งน้ี  

จะต<องจัดให<ได<เนื้อหาสมดุลกับจำนวนหนHวยกิตรวมของหลักสูตร  โดยการเทียบหนHวยกิตตามข<อ 8 และให<

จัดทำเป1นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

ข<อ  8  การคิดหนHวยกิต 

    8.1  ระบบทวิภาค 

      8.1.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที ่ใช<เวลาบรรยายหรืออภิปรายปhญหาไมHน<อยกวHา 15 

ช่ัวโมง  ตHอภาคการศึกษาปกติ ให<มีคHาเทHากับ 1 หนHวยกิตระบบทวิภาค 

      8.1.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช<เวลาฝoกหรือทดลองไมHน<อยกวHา 30 ชั่วโมงตHอภาค

การศึกษาปกติ  ให<มีคHาเทHากับ 1 หนHวยกิตระบบทวิภาค 

      8.1.3  การฝoกประสบการณGวิชาชีพหรือฝoกภาคสนาม  ที่ใช<เวลาฝoกไมHน<อยกวHา 45 

ช่ัวโมงตHอภาคการศึกษาปกติ ให<มีคHาเทHากับ 1 หนHวยกิตระบบทวิภาค 

      8.1.4  การทำโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได<รับมอบหมาย ที่ใช<เวลาทำโครงการ

หรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไมHน<อยกวHา 45 ช่ัวโมงตHอภาคการศึกษาปกติ ให<มีคHาเทHากับ 1 หนHวยกิต ระบบทวิภาคการ

จัดการศึกษาระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค หรือระบบอื่นๆ ให<เทียบเคียง หนHวยกิตกับระบบทวิภาค 

ข<อ 9  เกณฑGมาตรฐานระบบหลักสูตรระดับปริญญาตรีของข<อบังคับน้ีเป1นไปตามระบบทวิภาค 
 

หมวด 2 

หลักสูตร 
 

 ข<อ 10  ให<จัดหลักสูตรระดับปรญิญาตรี ไว<ดังน้ี 

     10.1  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป_  ให<มีจำนวนหนHวยกิตรวมไมHน<อยกวHา  120 หนHวยกิต ใช<

เวลาศึกษาไมHน<อยกวHา  6  ภาคการศึกษาปกติ และไมHเกิน  16  ภาคการศึกษาปกติสำหรบัการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา  และไมHน<อยกวHา 14  ภาคการศึกษาปกติและไมHเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติสำหรบัการ

ลงทะเบียนเรียนไมHเต็มเวลา 

     10.2  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป_ ให<มีจำนวนหนHวยกิตรวมไมHน<อยกวHา 150 หนHวยกิต ใช<

เวลาศึกษาไมHน<อยกวHา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมHเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติสำหรบัลงทะเบียนเรียนเต็ม

เวลา และไมHน<อยกวHา 17 ภาคการศึกษาปกติและไมHเกิน 30 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไมH

เต็มเวลา 

     10.3  หลักสูตรปริญญาตรีไมHน<อยกวHา 6 ป_ ให<มีจำนวนหนHวยกิตรวมไมHน<อยกวHา 180 

หนHวยกิต ใช<เวลาศึกษาไมHน<อยกวHา 10 ภาคการศึกษาปกติและไมHเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการ
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ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมHน<อยกวHา 20 ภาคการศึกษาปกติและไมHเกิน 36 ภาคการศึกษาปกติสำหรบั

การลงทะเบียนเรยีนไมHเต็มเวลา 

     10.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ตHอเน่ือง)  ให<มจีำนวนหนHวยกิตรวมไมHน<อยกวHา 72 หนHวยกิต 

ใช<เวลาศึกษาไมHน<อยกวHา 4 ภาคการศึกษาปกติและไมHเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียน

เต็มเวลา  และไมHน<อยกวHา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมHเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียน

เรียนไมHเต็มเวลา สHวนการจัดการศึกษาระดับอนุปรญิญาให<เป1นไปตามเกณฑGมาตรฐานหลักสูตรระดับ

อนุปรญิญาของกระทรวงศึกษาธิการ 

    10.5  การพิจารณาให<ความเห็นชอบหลกัสูตรการศึกษาระดับปรญิญาตรี  ทั้งน้ีให<เป1นไป

ตามเกณฑGมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

หมวด 3 

การรับเข;าเปVนนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 
 

 ข<อ 11  คุณสมบัติของผู<เข<าศึกษา 

     11.1  สำเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทHาสำหรับหลกัสูตรปริญญา

ตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเทHาสำหรับหลกัสูตรปริญญาตรี (ตHอเน่ือง)      

  11.2  เป1นผู<มีความประพฤติดี 

     11.3  เป1นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข<อ 12  การรับเข<าเป1นนักศึกษา 

 กำหนดการและวิธีการรับเข<าเป1นนักศึกษาให<เป1นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข<อ 13  การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

    13.1  ผู<สมัครที่ได<รบัการคัดเลอืกให<เข<าเป1นนักศึกษาจะมีสภาพเป1นนักศึกษาเมื่อได<ข้ึน

ทะเบียนเป1นนักศึกษาแล<ว  โดยต<องสHงหลักฐานพร<อมทั้งชำระเงินตามระเบียบในวัน เวลาและสถานทีท่ี่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

     13.2  ผู<สมัครที่ได<รบัการคัดเลอืกให<เข<าเป1นนักศึกษาที่ไมHข้ึนทะเบียนเป1นนักศึกษาตามวัน 

เวลาและสถานที่ทีม่หาวิทยาลัยกำหนดเป1นอันหมดสิทธ์ิทีจ่ะข้ึนทะเบยีนเป1นนักศึกษา  เว<นแตHจะได<แจ<ง

เหตุขัดข<องให<มหาวิทยาลัยทราบเป1นลายลกัษณGอักษรภายในวันที่กำหนดให<รายงานตัวเมือ่ได<รับอนุมัติแล<ว

ต<องมารายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท<ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดให<รายงานตัว เว<นแตHจะมีเหตุจำเป1น

และได<รับอนุมัติจากอธิการบดี หรอืผู<ทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 

     13.3  ผู<สมัครที่ได<รบัการคัดเลอืกให<เข<าเป1นนักศึกษาในหลักสูตรสาขา และเป1นนักศึกษา

รูปแบบใดต<องข้ึนทะเบียนเป1นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาและเป1นนักศึกษารูปแบบน้ัน การขอเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรสาขาต<องได<รับอนุมัติจากอธิการบดีหรอืผู<ทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 
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 13.4  ผู<สมัครที่ได<รบัการคัดเลอืกให<เข<าเป1นนักศึกษาและทำการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ

ศูนยGการศึกษาใด  จะต<องข้ึนทะเบียนเป1นนักศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนยGการศึกษาน้ัน 

ข<อ 14  การเปลี่ยนรปูแบบการศึกษา 

 ในกรณีที่มเีหตุผลและความจำเป1นอยHางย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให<นักศึกษาเปลี่ยน

รูปแบบการศึกษาได<ทัง้น้ีนักศึกษาจะต<องปฏิบัติตามข<อบงัคับและระเบียบตHางๆ  ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชำระ

คHาธรรมเนียมการศึกษาการเปลีย่นรปูแบบการศึกษาตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด  โดยให<นับระยะเวลาศึกษา

ตHอเน่ืองจากรูปแบบการศึกษาเดิม 

ข<อ 15  สภาพนักศึกษา 

 15.1  สภาพนักศึกษาแบHงเป1น 2 สภาพ ดังน้ี 

  15.1.1  นักศึกษาสภาพสมบรูณG ได<แกH นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป1นภาคการศึกษา

แรกหรือนักศึกษาที่ได<คHาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมHต่ำกวHา 2.00 

 15.1.2  นักศึกษาสภาพรอพินิจ  ได<แกH นักศึกษาที่สอบได<คHาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ต่ำกวHา 2.00 

15.2  ผู<ที่มีสภาพนักศึกษาจะต<องมบีัตรประจำตัวนักศึกษาเป1นหลักฐาน เพื่อประกอบการ

ใช<สิทธิตHาง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 

15.3  การจำแนกสภาพนักศึกษา 

การจำแนกสภาพนักศึกษาจะกระทำทกุ ๆ 2 ภาคการศึกษาในแตHละป_การศึกษา เว<น

แตHในกรณีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร<อนให<ถือวHาเป1นภาคการศึกษาตHอเน่ือง 

15.4  การพ<นสภาพนักศึกษาให<เป1นไปตามหลกัเกณฑGข<อใดข<อหน่ึง ดังตHอไปน้ี 

15.4.1  ขาดคุณสมบัติตามข<อ 11 

 15.4.2  ตาย 

 15.4.3  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได<รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

แล<ว 

 15.4.4eได<รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให<ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 15.4.5  ไมHลงทะเบียนเรียนให<เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแตHวันเปrดภาคการศึกษา 

เว<นแตHจะได<รับการผHอนผันจากอธิการบดีหรอืผู<ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 15.4.6eผลการประเมินได<คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวHา 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ภาคที่ 2  นับต้ังแตHเริ่มเข<าเรียน หรอืผลการประเมินได<คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวHา 1.80 ในภาคการศึกษาปกติที่ 

4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18  นับต้ังแตHเริ่มเข<าเรยีน หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบ

ตามที่หลักสูตรกำหนดแตHยังได<คHาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวHา 1.80 

 15.4.7  ไมHสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ำหนดตามข<อ 10 
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 15.4.8  กระทำการทจุริต หรือมีความประพฤติอันเป1นการเสื่อมเสียแกHมหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให<ออกหรือไลHออก 

 15.4.9  ต<องโทษด<วยคำพิพากษาถึงที่สุดให<จำคุก เว<นแตHความผิดทีเ่ป1น   ลหุโทษ 

หรือความผิดอันได<กระทำโดยประมาท 

 15.5  การคืนสภาพนักศึกษา 

 นักศึกษาที่พ<นสภาพการเป1นนักศึกษาด<วยเหตุสุดวิสัย โดยไมHได<กระทำผิดทางวินัย 

และไมHได<พ<นสภาพเน่ืองจากมผีลการเรียนต่ำกวHาเกณฑG อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได< ทั้งน้ีต<องได<รบัการอนุมัติ

จากอธิการบดีหรือผู<ที่อธิการบดีมอบหมาย และต<องชำระคHาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา และ

คHาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาย<อนหลัง 

ข<อ 16  การเปลี่ยนสาขา 

 16.1  การเปลี่ยนสาขา จะกระทำได<ก็ตHอเมื่อได<รับความเห็นชอบจากอาจารยGที่ปรึกษา และ

ได<รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู<ที่อธิการบดีมอบหมาย  

 16.2  นักศึกษาที่ได<รับอนุมัติให<เปลี่ยนสาขา จะต<องชำระคHาธรรมเนียมตามทีม่หาวิทยาลัย

กำหนด 

 ข<อ 17  การย<ายวิทยาเขตหรือศูนยGการศึกษา 

 17.1  นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได< หรอืได<รับคัดเลือกให<เข<าศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนยG

การศึกษาใดจะต<องศึกษา  ณ  วิทยาเขตน้ัน  มหาวิทยาลัยจะไมHอนุญาตให<นักศึกษาย<ายไปศึกษา ณ  วิทยา

เขต หรือศูนยGการศึกษา เว<นแตHในกรณีที่มเีหตุผล ความจำเป1นอยHางย่ิงเทHาน้ัน 

 17.2  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ย<ายวิทยาเขตหรือศูนยGการศึกษา ให<นับต้ังแตH

เริ่มเข<าศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนยGการศึกษาเดิม 

 ข<อ 18   การย<ายคณะ 

 18.1  นักศึกษาที่ประสงคGจะย<ายคณะ จะต<องย่ืนเอกสารตHาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนดตHอสำนักสHงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

 18.2  การย<ายคณะจะกระทำได<เมื่อได<รบัความเห็นชอบจากอาจารยGที่ปรึกษาและได<รับ

อนุมัติจากอธิการบดีหรอืผู<ทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 

 18.3  ระยะเวลาการศึกษา ให<นับต้ังแตHวันเข<าศึกษาในคณะเดิม 

 18.4  นักศึกษาที่ได<รับอนุมัติให<ย<ายคณะ  จะต<องชำระคHาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

 18.5  นักศึกษาที่ย<ายคณะให<คำนวนแต<มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่

ได<รับอนุมัติให<โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเข<าศึกษาด<วย 

 ข<อ 19  การรับโอนนักศึกษา 



89 

 

 19.1  มหาวิทยาลัยอาจพจิารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่นและกำลังศึกษา

ในหลักสูตรที่มรีะดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 19.2  การพิจารณารบัโอนให<อยูHในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน และต<องได<รับ

อนุมัติจากอธิการบดีหรอืผู<ทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 

 19.3  นักศึกษาที่จะได<รับการพิจารณารบัโอนต<องมีคุณสมบติัครบถ<วนตามข<อ 11 

 19.4  นักศึกษาที่รับโอนจะต<องมเีวลาศึกษาอยูHในมหาวิทยาลัยไมHน<อยกวHา 2 ภาค

การศึกษาปกติทั้งน้ีให<นับระยะเวลาศึกษาตHอเน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

 ข<อ 20  การเทียบโอนหนHวยกิตรายวิชา 

 นักศึกษาหลกัสูตรระดับปริญญาตรีอาจขอเทียบโอนหนHวยกติรายวิชาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันที่ได<เคยศึกษามาแล<วจากการศึกษาในหลักสูตรอื่น หรือหลกัสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยหรอืจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่นและหรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝoกอาชีพ  ทั้งน้ีให<เป1นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยวHาด<วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2548   
 

หมวด 4 

อาจารย@ท่ีปรึกษา 
 

 ข<อ 21  นักศึกษาแตHละคนจะมีอาจารยGที่ปรึกษาเป1นผู<แนะนำการวางแผนการศึกษา 

 ผู<ที่คณบดีแตHงต้ังให<เป1นอาจารยGทีป่รกึษาต<องพบนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ

กำหนดและอาจารยGที่ปรึกษาต<องกำหนดวันเวลาในแตHละสปัดาหGที่นักศึกษาสามารถเข<าพบเพื่อขอรับ

คำปรึกษา  ทั้งน้ีให<มหาวิทยาลัยหรือคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยGทีป่รกึษาทุกภาคการศึกษา 

 ข<อ 22  อาจารยGที่ปรึกษามหีน<าที่ดังน้ี 

 22.1  ให<คำแนะนำและทำแผนการเรียนของนักศึกษารHวมกบันักศึกษา ให<ถูกต<องตาม

เกณฑGของหลกัสูตร 

 22.2  ให<คำแนะนำในเรื่องระเบียบ ข<อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแกH 

นักศึกษา 

 22.3  ให<คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชา 

และจำนวนหนHวยกิตตHอภาคการศึกษาของนักศึกษา 

 22.4  แนะนำวิธีเรียน  ให<คำปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

 22.5  พิจารณาคำร<องตHางๆ ของนักศึกษา และดำเนินการให<ถูกต<องตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

 22.6eให<คำปรกึษาเกี่ยวกับความเป1นอยูHและการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 22.7  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให<เป1นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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22.8  รายงานการปฏิบัติหน<าที่อาจารยGทีป่รกึษาให<คณบดีทราบทกุภาคการศึกษา22.9  

หน<าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

 

หมวด 5 

การลงทะเบยีนเรียน 
 

 ข<อ 23  การลงทะเบียนเรียน 

 23.1  กำหนดการ  ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ให<เป1นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

 23.2  การลงทะเบียนเรียนจะสมบรูณGเมื่อนักศึกษาได<ชำระเงินตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 ข<อ 24  จำนวนหนHวยกิตแตHละภาคการศึกษา 

 24.1  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตHละภาคการศึกษาปกติ ไมHต่ำกวHา 9 หนHวย

กิตและไมHเกิน 22 หนHวยกิต สHวนในภาคการศึกษาฤดูร<อนไมHเกิน 9 หนHวยกิต 

   24.2  ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป1นที่จะต<องลงทะเบียนเรยีนแตกตHางจากข<อ   24.1  

นักศึกษาต<องย่ืนคำร<องขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผู<ที่อธิการบดีมอบหมาย 

ข<อ 25  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อรHวมฟhงโดยไมHนับหนHวยกิต (Audit) 

 25.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อรHวมฟhง เป1นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู<

โดยไมHนับหนHวยกิตไมHบังคับให<นักศึกษาสอบ และมีผลการเรยีนเป1น AU 

25.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อรHวมฟhง โดยไมHนับหนHวยกิตเมื่อได<รบัความ

เห็นชอบจากอาจารยGผู<สอนรายวิชาน้ัน  โดยให<ระบุในการลงทะเบียนเรียนด<วยวHาเป1นการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาเพื่อรHวมฟhงโดยไมHนับหนHวยกิต 

25.3  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อรHวมฟhงโดยไมHนับหนHวยกิต  ให<ลงในชHองผลการ

เรียนรายวิชาที่เรียนโดยไมHนับหนHวยกิตเฉพาะผู<ที่มเีวลาเรียนไมHน<อยกวHาร<อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของ

รายวิชาน้ัน 

25.4  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให<บุคคลภายนอกใด ๆ ที่มิใชHนักศึกษาเข<าเรียนบางรายวิชา

เพื่อรHวมฟhงได< แตHผู<น้ันจะต<องมีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู<การศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรและ

จะต<องปฏิบัติตามข<อบังคับและระเบียบตHาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและจะต<องเสียคHาธรรมเนียมการศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

 ข<อ 26  การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชา 

26.1  การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาทีจ่ะเรียน ต<องได<รับความเห็นชอบจาก

อาจารยGทีป่รึกษา และผHานการอนุมัติจากอธิการบดีหรอืผู<ทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 
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26.2  การขอถอน หรือขอเพิม่รายวิชาเรียนต<องกระทำภายใน 2 สัปดาหGแรกของภาค

การศึกษาปกติและสัปดาหGแรกของภาคฤดูร<อน 

26.3  นักศึกษามีสิทธิที่จะขอยกเลิกรายวิชาเรียนได<  แตHจำนวนหนHวยกิตที่คงเหลือจะต<อง

ไมHน<อยกวHา 9 หนHวยกิต หากยกเลกิรายวิชาเรียนแล<ว จำนวนหนHวยกิตคงเหลือ     น<อยกวHา 9 หนHวยกิต 

จะต<องได<รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู<ที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งน้ีต<องดำเนินการให<แล<วเสรจ็กHอนวันสอบ

ปลายภาค 

 26.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกHอน มีหลักเกณฑGดังน้ี       

 26.4.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกHอน นักศึกษา

จะต<องสอบได<วิชาบังคับกHอน มิฉะน้ันให<ถือวHาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน ๆ เป1นโมฆะ 

 26.4.2  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาตHอเน่ืองควบคูHกับรายวิชาบังคับกHอนที่

เคยสอบได< E หรือ F มาแล<ว โดยความเห็นชอบของอาจารยGที่ปรกึษา 

 ข<อ 27  การลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนักศึกษา 

 27.1  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา   หรือถูกสั่งให<พักการศึกษาตามข<อบังคับของ

มหาวิทยาลัย จะต<องลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนักศึกษาและชำระเงินคHาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตาม

อัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 27.2  นักศึกษาที่เรียนได<จำนวนหนHวยกิตครบตามที่กำหนดไว<ในหลักสูตรแล<วและได<แต<ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแตH 1.80 แตHไมHถึง 2.00 ให<เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเรียนซ้ำกับ

รายวิชาเดิมได< เพื่อให<แต<มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให<ถึง 2.00 ทั้งน้ีต<องอยูHในระหวHางเวลาที่กำหนดตามข<อ 

10  หรือตามระยะเวลาทีก่ำหนดสภาพการเป1นนักศึกษาของการจัดการศึกษาน้ัน ๆ 

ข<อ 28  คHาธรรมเนียมการศึกษาและการชำระคHาธรรมเนียมการศึกษา 

 นักศึกษาจะต<องชำระคHาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยให<

ปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอน และในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด การผHอนผันการชำระคHาธรรมเนียมการศึกษาให<

เป1นอำนาจของอธิการบดีหรือผู<ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข<อ 29  การลา 

 29.1  นักศึกษามีสิทธิลาป~วยหรือการลากิจได<ไมHเกินร<อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดใน

ภาคการศึกษาน้ัน กรณีลาป~วยหรือการลากิจที่ไมHเกิน 15 วัน ให<อยูHในดุลพินิจของคณบดีในการอนุมัติ หากเกิน

จากน้ีต<องได<รับความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผู<ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 29.2  นักศึกษาที่ได<รับอนุมัติให<ลาแล<ว  มีสิทธิได<รบัการผHอนผันการสอบ การนับเวลาเรียน

และสทิธิอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการเรียนหรือการสอบ 

 ข<อ 30  การลาพักการศึกษา 

 30.1 นักศึกษาอาจย่ืนคำร<องขอลาพักการศึกษาได< ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตHอไปน้ี 

 30.1.1  ถูกเกณฑG หรือระดมพลเข<ารบัราชการทหารกองประจำการ 
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 30.1.2  ได<รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวHางประเทศ หรอืทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

 30.1.3  ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรอืเจ็บป~วยจนต<องพกัรักษาตัวเป1นเวลานาน

เกินร<อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ันตามคำสั่งแพทยG โดยต<องมีใบรับรองแพทยGจาก

สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวHาด<วยสถานพยาบาลซึ่งเป1นของ

เอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 30.1.4  เมื่อนักศึกษามีความจำเป1นสHวนตัว อาจย่ืนคำร<องขอลาพักการศึกษาได<  

 30.2  การลาพักการศึกษา  นักศึกษาต<องย่ืนคำร<องขอลาพกัการศึกษา โดยอนุมัติของ

อธิการบดีหรือผู<ที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งน้ีให<ดำเนินการให<แล<วเสร็จกHอนวันเริม่สอบปลายภาค 

 30.3  การลาพักการศึกษา  กระทำได<ครั้งละไมHเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตHอกัน ถ<า

นักศึกษายังมีความจำเป1นทีจ่ะต<องลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาตHอไป  ให<นักศึกษาย่ืนคำร<องขอลาพัก

การศึกษาใหมH ทัง้น้ีการลาพักการศึกษาทกุครั้งต<องได<รบัความยินยอมจากผู<ปกครอง 

 30.4  ในกรณีที่นักศึกษาได<รับการอนุมัติให<ลาพักการศึกษา ให<นับระยะเวลาที่ลาพัก

การศึกษารวมอยูHในระยะเวลาการศึกษาด<วย 

 30.5  นักศึกษาที่ได<รับอนุมัติให<ลาพักการศึกษา ต<องชำระคHาธรรมเนียมรกัษาสถานภาพ

นักศึกษาตามอัตราทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

 ข<อ 31  การลาออก 

 นักศึกษาที่ประสงคGจะลาออกจากความเป1นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต<องได<รับความ

ยินยอมจากผู<ปกครองและได<รบัอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู<ทีอ่ธิการบดีมอบหมาย 

 

หมวด 6 

แนวทางการจัดการศึกษา 
 

 ข<อ 32  การจัดการศึกษาต<องเป1นไปเพื่อพฒันานักศึกษาให<เป1นผู<ทีส่มบูรณGทั้งรHางกาย  จิตใจ 

สติปhญญา  ความรู<และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูHรHวมกับผู<อื่นได<อยHางมี

ความสุข  

 ข<อ 33  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือคณะให<ยึดหลักการดังน้ี 

 33.1  การพัฒนาสาระความรู<  และกระบวนการเรียนรู<ให<เป1นไปอยHางตHอเน่ือง  

33.2  เปrดโอกาสให<ชุมชน  องคGกรชุมชน องคGกรปกครองสHวนท<องถ่ิน เอกชน  องคGกร

เอกชน  องคGกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มสีHวนรHวมในการจัด

การศึกษา  

33.3  สHงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากแหลHงตHางๆ มาใช<ในการจัดการศึกษา 

33.4  ดำเนินการให<มีเอกภาพด<านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
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 ข<อ 34  ให<มีการเทียบโอนผลการเรียน  ที่นักศึกษาสะสมไว<ไมHวHาจะเป1นผลการเรียนจาก

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งจากการเรียนรู<นอกระบบ  ตามอัธยาศัย  การฝoกอาชีพหรือจากประสบการณGการ

ทำงาน 

 ข<อ 35  การจัดกระบวนการเรียนรู< ให<มหาวิทยาลัยหรือคณะตลอดจนหนHวยงานทีเ่กี่ยวข<อง

ดำเนินการดังตHอไปน้ี 

 35.1  จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู< ให<สอดคล<องกับความสนใจและความถนัด

ของนักศึกษา โดยคำนึงถึงความแตกตHางระหวHางบุคคล 

 35.2  ฝoกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณG  และการประยุกตG

ความรู<   เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู<ของนักศึกษาอยHางตHอเน่ือง  

 35.3  จัดกิจกรรมให<นักศึกษาได<เรียนรู<จากประสบการณGจรงิ  ฝoกการปฏิบัติให<ทำได<  คิด

เป1น ทำเป1น  รักการอHาน การสืบค<น และเกดิการใฝ~รู<อยHางตHอเน่ือง 

 35.4  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน สาระความรู<ด<านตHางๆ อยHางได<สัดสHวนสมดุลกัน  

รวมทั้งปลกูฝhงคุณธรรม  คHานิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอันพึงประสงคGไว<ทุกรายวิชา 

35.5 สHงเสริม สนับสนุนให<คณาจารยG หรอืผู<สอน สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล<อม 

สื่อการเรียน  และอำนวยความสะดวกเพือ่ให<นักศึกษาเกิดการเรียนรู< และมีความรอบรู< รวมทั้งสามารถใช<การ

วิจัยเป1นสHวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู<  

 

หมวด 7 

การวัด และประเมินผลการศึกษา 
 

 ข<อ 36  การวัดผลการศึกษา 

 การวัดผลการศึกษาอาจกระทำได<ระหวHางภาคการศึกษา  ด<วยวิธีสอบยHอย ทำรายงาน งาน

ที่รHวมกันทำเป1นกลุHม การทดสอบระหวHางภาคการศึกษา  การเขียนสารนิพนธGประจำรายวิชาหรืออื่นๆ  และ

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจะมีการวัดผลปลายภาคสำหรับแตHละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยคิด

คะแนนระหวHางภาคการศึกษาไมHน<อยกวHาร<อยละ 50  แตHต<องไมHเกินร<อยละ 80  เว<นแตHรายวิชาที่กำหนดให<

วัดผลการศึกษาลักษณะอื่น ทัง้น้ีให<อาจารยGผู<สอนสHงผลการประเมินหลงัสอบปลายภาคการศึกษาในวันและ

เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดแตHต<องไมHเกิน 7 วัน นับต้ังแตHวันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษาน้ัน 

มหาวิทยาลัยอาจใช<วิธีทดสอบเทียบความรู<แทนการวัดผลการศึกษาตามความในวรรคแรกก็ได< 

 ข<อ 37  การมีสิทธิเข<าสอบสำหรบัระบบเข<าช้ันเรียน 

37.1  นักศึกษาผู<มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต<องอยูHในเกณฑGตHอไปน้ี 

 37.1.1  มีเวลาเรียนในวิชาน้ัน ๆ ไมHน<อยกวHาร<อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด 
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 37.1.2  กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน<อยกวHาร<อยละ 80 แตHไมHน<อยกวHาร<อยละ 60 

และคณบดีพิจารณาเห็นสมควรให<มสีิทธิสอบ 

 37.2  นักศึกษาผู<ขาดคุณสมบัติตามข<อ 37.1.1 หรือข<อ 37.1.2  ให<อาจารยGผู<สอนพจิารณา

ให<ผลการเรียนเป1น E หรือ  F แล<วแตHกรณี เว<นแตHนักศึกษาขอยกเลกิรายวิชา 

 ข<อ 38  ระเบียบการสอบ 

 38.1  การกำหนดจำนวนครั้ง วิธีการสอบ ให<อยูHในดุลพินิจของอาจารยGประจำวิชาน้ัน 

 38.2  ระเบียบการสอบ ให<เป1นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

38.3  นักศึกษาที่ไมHได<เข<าสอบตามกำหนดโดยมเีหตุผลความจำเป1น จะต<องย่ืนคำร<องขอ

สอบและสอบให<เสรจ็สิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป 

38.4  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ให<ถือวHาสอบตกในวิชาน้ัน และถือวHาผิดวินัยนักศึกษา

จะต<องได<รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรอืข<อบงัคับของมหาวิทยาลัย 

 ข<อ 39  ให<มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตHางๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารคณะ  ทั้งน้ีระบบการประเมินผลแบHงเป1น 2 ระบบดังน้ี 

 39.1  ระบบระดับคHาคะแนน แบHงเป1น 8 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับคะแนน   A   ความหมาย ดีเย่ียม คHาระดับคะแนน  4.0 

 ระดับคะแนน   B+ ความหมาย ดีมาก คHาระดับคะแนน  3.5 

 ระดับคะแนน   B+ ความหมาย ดี  คHาระดับคะแนน  3.0   

 ระดับคะแนน   C+ ความหมาย ดีพอใช<  คHาระดับคะแนน  2.5 

 ระดับคะแนน   C   ความหมาย พอใช< คHาระดับคะแนน  2.0 

 ระดับคะแนน   D+ ความหมาย อHอน คHาระดับคะแนน  1.5 

 ระดับคะแนน   D   ความหมาย อHอนมาก คHาระดับคะแนน  1.0 

 ระดับคะแนน   E   ความหมาย ตก คHาระดับคะแนน  0.0 

 39.1.1 ระบบน้ีใช<สำหรบัการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลกัสูตรระดับคะแนนที่ถือ

วHาสอบได<ตามระบบน้ีต<องไมHต่ำกวHา D ถ<านักศึกษาได<ระดับคะแนนในรายวิชาใดเป1น E ต<องลงทะเบียนเรียนซ้ำ

จนกวHาจะสอบได<  ยกเว<นรายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยูHในกลุHมเดียวกันแทน 

 39.1.2  การประเมินกลุHมวิชาปฏิบัติการและรายวิชาการฝoกประสบการณGวิชาชีพ  

ถ<าได<ระดับคะแนนต่ำกวHา  C  ถือวHาสอบตก นักศึกษาจะต<องลงทะเบียนเรียนใหมH 

 39.2  ระบบไมHมีคHาระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณGการประเมินดังน้ี 

 ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 

 ผHานดีเย่ียม PD (Pass with Distinction) 

 ผHาน P   (Pass) 

 ไมHผHาน F   (Fail) 
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 ระบบน้ีใช<สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลกัสตูรบงัคับให<เรยีนเพิ่มตามข<อกำหนด

เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให<เรียนเพิม่เติม 

 รายวิชาที่ได<ผลประเมิน “F” นักศึกษาต<องลงทะเบียนเรียนและเรียนใหมHจนกวHาจะ

สอบได< คือได<ผลการประเมินไมHต่ำกวHา P 

 39.3  สัญลักษณGอื่น มีดังน้ี 

 Au (Audit)  ใช<สำหรบัการลงทะเบียนเพื่อรHวมฟhง โดยไมHนับหนHวยกิต 

 W  (Withdraw)  ใช<สำหรับนักศึกษาที่ขอยกเลิกวิชาเรียน  หรือเมื่อนักศึกษาลาพัก

การศึกษา หรือถูกสัง่ให<พักการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาน้ัน   

 I (Incomplete) ใช<สำหรับบันทกึการประเมินที่ไมHสมบรูณGในรายวิชาที่นักศึกษายัง

ทำงานไมHเสรจ็เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได< “I”  ต<องดำเนินการขอรับการประเมินผล

การศึกษา ให<เสรจ็สิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ถ<านักศึกษาไมHดำเนินการขอรับการประเมินผลการศึกษาให<ผู<สอน

ดำเนินการ  ดังน้ี 

 39.3.1  กรณีนักศึกษายังทำงานไมHเสร็จให<ผู<สอนพจิารณาผลงานที่ค<างอยูH 

 39.3.2  กรณีนักศึกษาขาดสอบ  ถ<าไมHสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป ให<ผู<สอน

พิจารณาคะแนนสอบที่ยังค<างอยูHเป1นศูนยGและประเมินผลการศึกษาจากคะแนนทีม่ีอยูHแล<ว 

 39.4  การหาคHาระดับคะแนนเฉลี่ย 

 คHาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา  และคHาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให<คิด

เป1นเลขทศนิยม 2 ตำแหนHง โดยไมHปhดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป1น “I”  ไมHนำหนHวยกิตมารวม

เพื่อเป1นตัวหาร 

 39.4.1 กรณีที่สอบตกไมHต<องนับรวมหนHวยกิตทีส่อบตก หรือในกรณีลงทะเบียน

เรียนซ้ำกับรายวิชาเดิมเพื่อเปลี่ยนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมHต<องนับรวมหนHวยกิตซ้ำ  เพื่อเป1นตัวหาร 

 39.4.2  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ำกับรายวิชาเดิมได<  เพื่อเปลี่ยนระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมโดยความเห็นชอบของอาจารยGที่ปรึกษาและโดยการอนุมัติของอธิการบดีหรือผู<ที่อธิการบดี

มอบหมายทัง้น้ีการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให<ใช<ผลการเรยีนที่ดีกวHา 

 39.5 การแจ<งผลการเรียน 

 39.5.1  มหาวิทยาลัยจะแจ<งผลการเรียนภายหลังจากการประมวลผลการเรียนแล<ว

เสร็จในแตHละภาคการศึกษาตHอผู<ปกครองของนักศึกษา 

 39.5.2  สำนักสHงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะระงับการแจ<งผลการเรียน 

เฉพาะนักศึกษาที่มหีน้ีสินตHอมหาวิทยาลัย 

 39.5.3  มหาวิทยาลัยจะระงบัการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใดๆ 

ให<แกHนักศึกษา  หากนักศึกษายังค<างชำระหน้ีสินตHอมหาวิทยาลัย 
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 ข<อ 40 เมื่อนักศึกษาเรียนได<จำนวนหนHวยกิตครบตามที่กำหนดไว<ในหลักสูตรแล<ว และได<คHาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแตH 1.80 แตHไมHถึง 2.00  ให<เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทำคHาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ให<ถึง  2.00 ทั้งน้ี ต<องอยูHในระยะเวลาที่กำหนดตามข<อ 10 

 ข<อ 41  กรณีนักศึกษาเข<ารับศึกษาระดับปรญิญาตรี (ตHอเน่ือง) จะลงทะเบียนเรียนซ้ำกบัรายวิชาที่

เคยศึกษามาแล<วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทHาไมHได< 

 ข<อ 42  การเตรียมฝoกประสบการณGวิชาชีพ และการฝoกประสบการณGวิชาชีพ 

 นักศึกษาจะต<องรับการเตรียมฝoกประสบการณGวิชาชีพ และการฝoกประสบการณGวิชาชีพใน

กลุHมวิชาปฏิบัติการและฝoกประสบการณGวิชาชีพตามที่ระบุไว<ในหลักสูตร ถ<าผู<ใดปฏิบัติงานบกพรHองหรือ

ประพฤติตนไมHเหมาะสม  ถูกอาจารยGผู<ควบคุม หรอืผู<บรหิาร หรือผู<จัดการสถานฝoกประสบการณGวิชาชีพ สHงตัว

กลับมหาวิทยาลัย ให<คณบดีแตHงต้ังกรรมการสอบหาข<อเทจ็จริงและรายงานผลให<คณบดีทราบเพื่อแจ<งอาจารยG

ประจำวิชา หากเป1นจรงิตามข<อกลHาวหาให<ประเมินผลการฝoกหรอืเตรยีมฝoกเป1น  W  หากไมHเป1นความจรงิให<

เปลี่ยนสถานทีฝ่oกประสบการณGวิชาชีพ 

 

หมวด 8 

การสำเร็จการศึกษา  การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา 

 ข<อ 43  การสำเร็จการศึกษา 

 43.1  นักศึกษาที่คาดวHาจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดต<องยื่นคำร<องขอสำเร็จ

การศึกษาที ่สำนักสHงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาพร<อมชำระคHาธรรมเนียมตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ให<คณะอนุกรรมการที่สภาวิชาการแตHงต้ังเป1นผู<อนุมัติการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 43.2  ผู<สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต<องมีคุณสมบัติครบถ<วนดังน้ี 

  43.2.1  มีความประพฤติดี 

  43.2.2  สอบได<ในรายวิชาตHาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งผHานในรายวิชาที่สภา

มหาวิทยาลัยกำหนด  และเป1นไปตามเกณฑGประกาศของมหาวิทยาลัย การนับจำนวนหนHวยกิตสะสมของ

นักศึกษาเพื่อให<ครบหลักสูตรให<นับเฉพาะหนHวยกิตของรายวิชาที่สอบได<เทHาน้ัน 

  43.2.3  ได<คHาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมHต่ำกวHา 2.00 

  43.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป_) สำเร็จการศึกษาได<ไมHกHอน 6 ภาค 

การศึกษาปกติ สำหรบัการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมHกHอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรบัการ 

ลงทะเบียนเรียนไมHเต็มเวลา 

 43.2.5  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป_) สำเรจ็การศึกษาได<ไมHกHอน 8 ภาค 

การศึกษาปกติ สำหรบัการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมHกHอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรบัการ 

ลงทะเบียนเรียนไมHเต็มเวลา 
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 43.2.6  หลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) หรือปรญิญาตรี (ตHอเน่ือง) สำเรจ็

การศึกษาได<ไมHกHอน 4 ภาคการศึกษาปกติ  สำหรบัการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมHกHอน 8 ภาคการศึกษา

ปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมHเต็มเวลา 

 43.2.7  หลักสูตรอนุปริญญา จะสำเรจ็การศึกษาได<ไมHกHอน  5  ภาคการศึกษาปกติ   

สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  แตHไมHกHอน 10  ภาคการศึกษาปกติ สำหรบัลงทะเบียนเรียนไมHเต็มเวลา 

 43.2.8  หลักสูตรอนุปริญญา ต<องมสีภาพเป1นนักศึกษาไมHเกนิ  6  ป_การศึกษา

สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมHเกิน 9 ป_การศึกษาสำหรบัการลงทะเบียนเรียนไมHเต็มเวลา 

 43.2.9  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป_ ต<องมีสภาพเป1นนักศึกษาไมHเกิน 8 ป_การศึกษา

สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมHเกิน 12 ป_การศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไมHเต็มเวลา 

 43.2.10  หลักสูตรปรญิญาตรี 5 ป_ต<องมสีภาพเป1นนักศึกษาไมHเกิน  10 ป_การศึกษา

สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมHเกิน 15 ป_การศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไมHเต็มเวลา 

 43.2.11  หลักสูตรปรญิญาตรี (หลังอนุปรญิญา) หรือปรญิญาตรี (ตHอเน่ือง) ต<องมี

สภาพการเป1นนักศึกษาไมHเกิน 4 ป_การศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลาและไมHเกิน 6 ป_การศึกษา 

สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมHเต็มเวลาผู<ศึกษาหลกัสูตรระดับปรญิญาตรี 4 ป_ หรือ 5 ป_ ที่มสีภาพการเป1น

นักศึกษาครบตามเกณฑGในข<อ 10 แตHยังไมHสำเร็จการศึกษา อาจย่ืนคำร<องขอรบัคุณวุฒิระดับอนุปริญญาได< 

โดยความเห็นชอบของอาจารยGทีป่รึกษาและคณบดี ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมัติอนุปรญิญาให<เป1นไปตามเกณฑG

มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข<อ 44  การขอรับปรญิญาหรืออนุปริญญา 

 44.1  นักศึกษาต<องสำเรจ็การศึกษาตามหลักเกณฑGที่กำหนดไว<ในข<อ 43 

 44.2  นักศึกษาที่สมควรได<รับการเสนอช่ือให<ได<รับปรญิญาหรืออนุปรญิญา จะต<องไมHมี

พันธะด<านหน้ีสินใด ๆ ตHอมหาวิทยาลัยและเป1นผู<มีความประพฤติดี 

 ข<อ 45  การให<ปริญญาหรืออนุปริญญา 

 45.1  ให<สำนักสHงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอรายช่ือนักศึกษาที่มสีิทธิได<รับการ

เสนอช่ือเพื่ออนุมัติปริญญาตรีหรืออนุปรญิญา ในสาขาวิชาตHางๆ ตHอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาให<ความ

เห็นชอบ 

 45.2  การให<ปรญิญาเกียรตินิยม 

 45.2.1 สอบได<คHาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปรญิญา หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง  หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทHา  ไมHน<อยกวHา 3.60    และเรียนครบตามหลักสูตรได<คHา

ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมHน<อยกวHา 3.60  จะได<รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและได<คHา

ระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยไมHน<อยกวHา 3.25 แตHไมHถึง 3.60  จะได<รับเกียรตินิยม

อันดับสอง 
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 45.2.2  สอบได<ในรายวิชาใดๆ  ไมHต่ำกวHา  C  ตามระบบคHาระดับคะแนน หรือไมHได< 

F  ตามระบบไมHมีคHาระดับคะแนน และไมHลงทะเบียนเรียนซำ้กับรายวิชาเดิมเพื่อเปลี่ยนคHาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 45.2.3  สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลาไมHเกินจำนวนป_การศึกษาที่ระบุไว<ใน

หลักสูตร 

 ข<อ 46  การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

 ให<สภาวิชาการเสนอช่ือผู<สมควรได<รับอนุมัติปริญญาตรีหรืออนุปรญิญาตHอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 

 
(นายแพทยGอนันตG  อริยะชัยพาณิชยG) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร@ 

           ว0าด;วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2548 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร@ 

ว0าด;วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2548 

-------------------------- 

  โดยที่เป1นการสมควรออกระเบียบวHาด<วยการเทียบโอนผลการเรียน*ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

เพื่อให<สอดคล<องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. 2542*อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) 

แหHงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.*2547*สภามหาวิทยาลัย     ราชภัฏสุรินทรG  จึงออกระเบียบไว<

ดังน้ี 

 ข;อ 1  ระเบียบน้ีเรียกวHา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทรG วHาด<วยการเทียบโอนผลการเรียน  

พ.ศ. 2548” 

 

 ข;อ 2  ให<ใช<ระเบียบน้ี สำหรบันักศึกษาทีเ่ข<าศึกษาต้ังแตHป_การศึกษา 2549 เป1นต<นไป 

  บรรดาระเบียบ คำสั่งหรือข<อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกบัการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งขัดหรือแย<ง

กับระเบียบน้ี  ให<ใช<ระเบียบน้ีแทน 

  ระเบียบน้ีให<ยกเว<นกบันักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไมHเต็มเวลาในวันทำการปกติ  

ที่เปลี่ยนไปศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช<หลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาตามโครงการอื่นที่เปลี่ยนไป

ศึกษาในวันทำการปกติ 

 

 ข;อ 3  ในระเบียบน้ี 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวHา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 

 “นายกสภา”  หมายความวHา  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวHา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 

 “อธิการบดี”  หมายความวHา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 

 “นักศึกษา”  หมายความวHา   ผู<ที่ศึกษาโดยลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไมHเต็มเวลาในวัน

ทำการปกติของมหาวิทยาลัย   และให<หมายความรวมถึงผู<ทีศึ่กษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช<หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวHา  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

หลงัมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไมHต่ำกวHาอนุปริญญาหรือเทียบเทHา  ที่สภามหาวิทยาลัยรบัรอง” 

  “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความวHา  การนำหนHวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาที่ได<ศึกษาแล<ว   และหรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝoกอบรม หรือ
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จากประสบการณGการทำงาน  ซึ่งมเีน้ือหาสาระความยากงHายเทียบได<ไมHน<อยกวHาสามในสี่ของเน้ือหาในรายวิชา

ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย  และอยูHในระดับเดียวกันมาใช<โดยไมHต<องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

 

 ข;อ 4  รายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียนต<องสอบได<หรือเคยศึกษา  ฝoกอบรม มี

ประสบการณGมาแล<วไมHเกิน 10 ป_ นับถึงวันที่เข<าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเรจ็การศึกษา   หรือภาคเรียน

สุดท<ายที่มผีลการเรียน   หรอืวันสุดท<ายที่ศึกษา   ฝoกอบรม  หรือมีประสบการณGจากการทำงาน 

 

 ข;อ 5  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มสีิทธิขอเทียบโอนผลการเรยีน 

 (1)**กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับอนุปริญญา หรอืปรญิญาตรี  ต<องเป1นผู<สำเรจ็

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทHาข้ึนไป 

 (2)**กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต<องเป1นผู<สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรหีรอืเทียบเทHาข้ึนไป 

 

 ข;อ 6  นักศึกษาที่มีสิทธิได<รับเทียบโอนผลการเรียนได<แกH ผู<ที่มีคุณสมบัติข<อใดข<อหน่ึง ดังตHอไปน้ี 

 (1)**ผู<ที่ศึกษาในสถาบันราชภัฏหรอืมหาวิทยาลัยหรือสถาบนัอุดมศึกษาอื่นมาแล<วแตHยังไมH

สำเร็จการศึกษากลับเข<ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 (2)**ผู<ที่ขอย<ายสถานศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 (3)**ผู<ทีเ่ข<าศึกษาหลกัสูตรใหมHหรือสาขาวิชาใหมHในมหาวิทยาลัย 

 (4)**ผู<ทีก่ำลงัศึกษาระดับอนุปริญญาหรือสำเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย   

เข<าศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 (5)**ผู<ทีผ่Hานการศึกษาอบรมรายวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยผู<ที่เคยศึกษา

จากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย   การฝoกอบรม หรือจากประสบการณGการทำงาน 

 (6)**ผู<ทีส่ำเร็จการศึกษาหรือผู<ทีเ่คยศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

  

 ข;อ 7  หลักเกณฑGการเทียบวิชาเรียนและโอนหนHวยกิต ระหวHางการศึกษาในระบบ 

 ระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรีเป1นรายวิชาหรือกลุHมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หรือเทียบเทHาเป1นรายวิชา  หรือกลุHมวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุม   ไมHน<อยกวHาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุHม

รายวิชาที่ขอเทียบ 

 (1)**เป1นรายวิชาหรือกลุHมรายวิชาที่สอบไลHได<ไมHต่ำกวHาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต<ม

ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทHา 

 (2)**นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนHวยกิตได<ไมHเกนิสามในสี่ของจำนวนหนHวย

กิตรวมของหลกัสูตรทีร่ับโอน 
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 (3)**รายวิชาหรือกลุHมรายวิชาที่เทียบโอนจากตHางสถาบันอุดมศึกษาจะไมHนำมาคำนวณแต<ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยจะได<รบัคHาระดับคะแนนเป1น P 

 (4)**นักศึกษาจะต<องใช<เวลาศึกษาอยูHในมหาวิทยาลัยไมHน<อยกวHาหน่ึงป_การศึกษา 

 (5)**ผู<สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือสูงกวHามาแล<วและเข<าศึกษาในระดับอนุปรญิญา

หรือปรญิญาตรี  ให<ได<รับการเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปตาม

หลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยไมHนำข<อ 4 และข<อ 7(3) มาบังคับใช< 

 (6)**ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยเปrดหลักสูตรใหมHจะเทียบโอนนักศึกษาเข<าศึกษาได<ไมHเกินกวHาช้ัน

ป_  และภาคการศึกษาที่ได<รับอนุญาตให<มีนักศึกษาเรียนอยูHตามหลกัสูตรที่ได<รบัความเห็นชอบแล<ว 

 ระดับบณัฑิตศึกษา 

 (1)**เป1นรายวิชาหรือกลุHมรายวิชาในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทHาที่

มหาวิทยาลัยหรอืหนHวยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรบัรอง 

 (2)**เป1นรายวิชาหรือกลุHมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมHน<อยกวHาสามในสี่ของรายวิชา

หรือกลุHมรายวิชาที่ขอเทียบ 

 (3)**เป1นรายวิชาหรือกลุHมรายวิชาที่สอบไลHได<ไมHต่ำกวHาระดับคะแนนตัวอักษร B หรอืแต<ม

ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทHาหรือระดับคะแนนตัวอักษร S 

 (4)**การเทียบโอนหนHวยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธGให<เป1นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดย

ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 (5)**นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนHวยกิตได<ไมHเกนิหน่ึงในสามของจำนวนหนHวย

กิตรวมของหลกัสูตรทีร่ับโอน 

 (6)**รายวิชาหรือกลุHมรายวิชาที่เทียบโอนจากตHางสถาบันอุดมศึกษาจะไมHนำมาคำนวณแต<ม

ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย โดยจะได<รบัคHาระดับคะแนนเป1น P 

 (7)**นักศึกษาจะต<องใช<เวลาศึกษาอยูHในมหาวิทยาลัยอยHางน<อยหน่ึงป_การศึกษา และ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรอืวิทยานิพนธGตามหลักสูตรทีเ่ข<าศึกษาไมHน<อยกวHา 12 หนHวยกิต 

 (8)**ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยเปrดหลักสูตรใหมHจะเทียบโอนนักศึกษาเข<าศึกษาได<ไมHเกินช้ันป_

และภาคการศึกษาที่ได<รบัอนุญาตให<มีนักศึกษาเรียนอยูHตามหลักสูตรที่ได<รบัความเห็นชอบแล<ว 

 (9)**นักศึกษาที่สำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติเมื่อเข<าศึกษาในระดับปริญญา

โทในสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธGกัน เทียบโอนหนHวยกิตได<ไมHเกินร<อยละ 40 ของหลักสูตรที่เข<า

ศึกษา 

 

 ข;อ 8  การขอเทียบโอนผลการเรียนจากผู<ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ   และหรอืการศึกษาตาม

อัธยาศัย   การฝoกอบรม หรือจากประสบการณGการทำงาน  ให<สภาวิชาการ กำหนดวิธีการประเมินเพื่อเทียบ

โอน 
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 ข;อ 9  ผู<ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและผู<พิจารณาอนุมัติการเทียบโอน ต<องกระทำให<เสร็จสิ้น

ภายในภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข<าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  

 ข;อ 10  การนับจำนวนภาคการศึกษาของผู<ที่ได<รับการเทียบโอนผลการเรียน ให<ถือเกณฑGดังน้ี 

 (1)**นักศึกษาภาคปกติ  ให<นับจำนวนหนHวยกิตได<ไมHเกิน 22 หนHวยกิต เป1น 1 ภาคการศึกษา 

 (2)**ผู<ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช<หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให<นับจำนวนหนHวยกิต

ได<ไมHเกิน 12 หนHวยกิต เป1น 1 ภาคการศึกษา 

 (3)**การเทียบโอนผลการเรียนตามข<อ 6(1), (3) และ (7) ให<นับเฉพาะภาคการศึกษาทีเ่คย

ศึกษาและมีผลการเรียน นักศึกษาตามข<อ 6(2), (4)  ให<นับจำนวนภาคการศึกษาตHอเน่ืองกัน 

 

 ข;อ 11**การเทียบโอนผลการเรียน ต<องชำระคHาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

 ข;อ 12**ให<คณะกรรมการที่สภาวิชาการแตHงต้ังเป1นผู<พจิารณาอนุมัติการเทียบโอนผล  การเรียน 

 

 ข;อ 13**ผู<ได<รับเทียบโอนผลการเรียนไมHมสีิทธิที่จะได<รับปรญิญาเกียรตินิยม  
 

 ข;อ 14**ให<นายกสภา เป1นผู<รักษาการให<เป1นไปตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 

 

                                                   

 

(นายแพทยGอนันตG  อริยะชัยพาณิชยG) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG 
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ภาคผนวก ง 

ตารางการเปรียบเทียบ 

โครงสร;าง รายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร@ .พ.ศ. 2555 

กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร@.พ.ศ. 2560 

1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระในการปรับปรุง 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรG 

- Bachelor of Science Program in 

Computer Science 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรG 

- Bachelor of Science Program in 

Computer Science 

- คงเดิม 

 

 
2. ชื่อปริญญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระในการปรับปรุง 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ

คอมพิวเตอรG) 

ช่ือย0อ  (ไทย) :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรG) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science 

Program in Computer Science 

ช่ือย0อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ

คอมพิวเตอรG) 

ช่ือย0อ  (ไทย) :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรG) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science 

(Computer Science) 

ช่ือย0อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

- คงเดิม 

 

  
3. อาจารย@ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระในการปรับปรุง 

3.1.อาจารย@ผู;รับผิดชอบหลักสูตร 

1. นายนพรัตนG โพธ์ิสิงหG 

2. นายวีระชัย บุญปก 

3. นายเอกราวี คำแปล 

4. นายธงชัย เจือจันทรG 

5. นายอภิชาติ สมรัตนG 

3.1.อาจารย@ผู;รับผิดชอบหลักสูตร 

1. นายนพรัตนG โพธ์ิสิงหG 

2. นายเอกราวี คำแปล 

3. นายวีระชัย บุญปก 

4. นายธงชัย เจือจันทรG 

5. นายสมสวัสดิ์ นิลดำ 

- เปล่ียนแปลง

อาจารยGผู<รับผิดชอบ

หลักสูตร ลำดับที่ 5 

เพื่อให<สอดคล<องกับ

เกณฑGมาตรฐานคุณวุฒิ 

ป_ 2558 

3.2.อาจารย@ประจำหลักสูตร 

1. นายนพรัตนG โพธ์ิสิงหG 

2. นายวีระชัย บุญปก 

3. นายเอกราวี คำแปล 

4. นายธงชัย เจือจันทรG 

5. นายอภิชาติ สมรัตนG 

6. นายโอภาคยG มีแก<ว 

7. นายคณานันทG คงงาม 

8. นายพิทักษG สุรินทรGวัฒนกุล 

3.2.อาจารย@ประจำหลักสูตร 

1. นายนพรัตนG โพธ์ิสิงหG 

2. นายเอกราวี คำแปล 

3. นายวีระชัย บุญปก 

4. นายธงชัย เจือจันทรG 

5. นายสมสวัสดิ์ นิลดำ 

 

- อาจารยGประจำ

หลักสูตร ในหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไมH

สามารถเป1นอาจารยG

ประจำหลักสูตรได<  

2 ทHาน คือ อาจารยGใน

ลำดับที่ 6 และ 7 
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4. ปรัชญาและวัตถุประสงค@ของหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระในการปรับปรุง 

ปรัชญา 

           ความรู<ดี มีวินัย ใฝ~เรียนรู<  

คูHคุณธรรม ก<าวนำวิทยาการคอมพิวเตอรG 

วัตถุประสงค@ของหลักสูตร 

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให<มีความรู<ความสามารถ

สอดคล<องกับความก<าวหน<าของ   วิทยาการ

คอมพิวเตอรGและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให<มีความรู< ความสามารถ ใน

การคิดริเริ่มสร<างสรรคGประดิษฐGพัฒนางาน

ทางด<านคอมพิวเตอรG เป1นนักวิชาการคอมพิวเตอรG

ระดับพื้นฐานและระดับกลางที่มีประสิทธิภาพ มี

พื้นฐานความรู<สามารถนำไปใช<ในการศึกษาตHอ

ระดับสูง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรGหรือ

สาขาที่เก่ียวข<อง 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให<มีกระบวนการคิดที่เป1นระบบ 

หม่ันแสวงหาความรู<ด<วยตนเอง  มีทักษะการ

จัดการและบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ

ดำเนินตนอยูHในสังคมได<อยHางมีความสุข 

ปรัชญา 

ความรู<ดี มีวินัย ใฝ~เรียนรู< คูHคุณธรรม  

ก<าวนำนวัตกรรม สูHประเทศไทย 4.0 

วัตถุประสงค@ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรG 

มีความรู< ความสามารถ และทักษะในการสร<าง

นวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอรG การพัฒนา

ซอฟตGแวรG การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณG

ตHาง ๆ การบริหารจัดการระบบเครือขHาย

คอมพิวเตอรGและระบบฐานข<อมูล 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให<มีความคิดริเริ่มสร<างสรรคG

ประดิษฐGพัฒนางานทางด<านคอมพิวเตอรG เป1น

นักวิชาการคอมพิวเตอรGระดับพื้นฐานและ

ระดับกลางที่มีประสิทธิภาพ มีพื้นฐานความรู<

สามารถนำไปใช<ในการศึกษาตHอระดับสูง ใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรGหรือสาขาที่

เก่ียวข<อง  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให<มีกระบวนการคิดที่เป1นระบบ 

หม่ันแสวงหาความรู<ด<วยตนเอง  มีทักษะการ

จัดการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให<มีความรู<ความสามารถ 

สอดคล<องกับความก<าวหน<าของวิทยาการ

คอมพิวเตอรGและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ปรับข<อความ 

 

 

- จากเดิมมี 3 ข<อ ปรับเพิ่ม

เป1น 4 ข<อ และปรับข<อความ  

 

 

5. ระบบการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระในการปรับปรุง 

ระบบการศึกษา 

        การจัดการศึกษาเป1นระบบทวิภาค ในหน่ึง

ป_การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีให<เป1นไป

ตามข<อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG วHา

ด<วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

ระบบการศึกษา 

        การจัดการศึกษาเป1นระบบทวิภาค ในหน่ึง

ป_การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีให<เป1นไป

ตามข<อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG วHา

ด<วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 

- คงเดิม 
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6. โครงสร;างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระในการปรับปรุง 

จำนวนหน0วยกิตตลอดหลักสูตร  129 นก 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน0วยกิต 

1) กลุHมวิชาภาษา            9 หนHวยกิต 

2) กลุHมวิชามนุษยศาสตรG   6 หนHวยกิต 

3) กลุHมวิชาสังคมศาสตรG    6 หนHวยกิต 

4) กลุHมวิชาคณิตศาสตรG วิทยาศาสตรG และ

เทคโนโลย ี                   9 หนHวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน0วยกิต 

1) วิชาแกน        12   หนHวยกิต 

2) วิชาเอก         81   หนHวยกิต 

2.1) วิชาเอกบังคับ  41 หนHวยกิต 

2.2) วิชาเอกเลือก   33 หนHวยกิต 

2.3) วิชาฝoกประสบการณGวิชาชีพ 

                          7  หนHวยกิต   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน0วยกิต 

จำนวนหน0วยกิตตลอดหลักสูตร  132 นก 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน0วยกิต 

1) กลุHมวิชาภาษา            9 หนHวยกิต 

2) กลุHมวิชามนุษยศาสตรG   6 หนHวยกิต 

3) กลุHมวิชาสังคมศาสตรG    6 หนHวยกิต 

4) กลุHมวิชาคณิตศาสตรG วิทยาศาสตรG และ

เทคโนโลย ี                   9 หนHวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน0วยกิต 

1) วิชาแกน        12   หนHวยกิต 

2) วิชาเอก         84   หนHวยกิต 

2.1) วิชาเอกบังคับ  44 หนHวยกิต 

2.2) วิชาเอกเลือก   33 หนHวยกิต 

2.3) วิชาฝoกประสบการณGวิชาชีพ 

                          7  หนHวยกิต   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน0วยกิต 

- ปรับเพิ ่มรายวิชาในหมวด

รายว ิ ชา เฉพาะด < านอ ี ก  1 

รายวิชา  

จำนวน 3 หนHวยกิต 

 

     

7.  รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา นก รหัสวิชา/ช่ือวิชา นก สาระในการ

ปรับปรุง 

จำนวนหน0วยกิต ตลอดหลักสูตร จำนวน 129 นก จำนวนหน0วยกิต ตลอดหลักสูตร จำนวน 132 นก  

หมวดวิชาเฉพาะ              จำนวน 93 นก หมวดวิชาเฉพาะ               จำนวน 96 นก ปรับเพิ่มจำนวน

หนHวยกิต 

วิชาแกน                    จำนวน 12 นก วิชาแกน                      จำนวน 12 นก  

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิต

วิเคราะหG 1 3(3-0-6) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิต

วิเคราะหG 1 3(3-0-6) 

- คงเดิม 

4093303 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 4093303 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

4123514 การวิจัยและการดำเนินงาน 3(2-2-5) 

4123514 การวิจัยและการ

ดำเนินงาน 3(2-2-5) 

ปรับลด/เพิ่มเน้ือหา

ของรายวิชา 

     

 

 

    

 



108 

 
 

วิชาเอกบังคับ              จำนวน 41 นก วิชาเอกบังคับ                จำนวน 44 นก ปรับเพิ่มจำนวน

หนHวยกิต/เพิ่ม

รายวิชา 

4122205 ระบบฐานข<อมูล 3(2-2-5) 4122205 ระบบฐานข<อมูล 3(2-2-5) - คงเดิม 

4123510 การปฎิสัมพันธGระหวHาง

มนุษยGกับคอมพิวเตอรG 

3(2-2-5) 4123510 การปฎิสัมพันธGระหวHาง

มนุษยGกับคอมพิวเตอรG 

3(2-2-5) 

4123905 โครงงานด<านวิทยาการ

คอมพิวเตอรG 1 

2(1-2-3) 4123905 โครงงานด<านวิทยาการ

คอมพิวเตอรG 1 

2(1-2-3) 

4124905 โครงงานด<านวิทยาการ

คอมพิวเตอรG 2 

3(0-6-3) 4124905 โครงงานด<านวิทยาการ

คอมพิวเตอรG 2 

3(0-6-3) 

4121106 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรG 

3(2-2-5) 4121106 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรG 

3(2-2-5) 

4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

4122310 วิศวกรรมซอฟตGแวรG 3(2-2-5) 4122310 วิศวกรรมซอฟตGแวรG 3(2-2-5) 

4122506 การวิเคราะหGและออกแบบ

ระบบ 

3(2-2-5) 4122506 การวิเคราะหGและออกแบบ

ระบบ 

3(2-2-5) 

  4122503 การวิเคราะหGและออกแบบ

อัลกอริธึม 

3(2-2-5) - รายวิชาใน

หลักสูตรขาดด<าน

การวิเคราะหG จึง

เพิ่มรายวิชาน้ี  

จำนวน 1 รายวิชา 

4121205 โครงสร<างข<อมูล 3(2-2-5) 4121205 โครงสร<างข<อมูล 3(2-2-5) - คงเดิม 

4122402 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 4122402 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

4123404 ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6) 4123404 ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6) 

4123511 ปhญญาประดิษฐG 3(2-2-5) 4123511 ปhญญาประดิษฐG 3(2-2-5) 

4123709 เครือขHายคอมพิวเตอรGและ

การส่ือสารข<อมูล 

3(2-2-5) 4123709 เครือขHายคอมพิวเตอรGและ

การส่ือสารข<อมูล 

3(2-2-5) 

4122701 ระบบคอมพิวเตอรGและ

สถาปhตยกรรม 

3(2-2-5) 4122701 ระบบคอมพิวเตอรGและ

สถาปhตยกรรม 

3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก                 จำนวน 33 นก วิชาเอกเลือก                 จำนวน 33 นก - คงเดิม 

4121105 ความรู<พื้นฐานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรG 

3(3-0-6) 4121105 ความรู<พื้นฐานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรG 

3(3-0-6)  

4121501 กฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 4121501 กฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6)  
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4123512 คลังข<อมูลและเหมืองข<อมูล 3(2-2-5) 4123512 คลังข<อมูลและเหมือง

ข<อมูล 

3(2-2-5)  

4123637 โปรแกรมประยุกตGด<านธุรกิจ 3(2-2-5) 4123637 โปรแกรมประยุกตGด<าน

ธุรกิจ 

3(2-2-5)  

4123904 เทคนิคการวิจัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรG 

3(2-2-5) 123904 เทคนิคการวิจัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรG 

3(2-2-5)  

4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 4123610 การสร<างภาพเคล่ือนไหว

ด<วยคอมพิวเตอรG 

3(2-2-5)  

4122313 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรGขั้นสูง 

3(2-2-5) 4123202 การวิเคราะหGข<อมูลขนาด

ใหญH 

3(2-2-5)  

4122507 การวิเคราะหGและออกแบบ

เชิงวัตถุ 

3(2-2-5) 4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)  

4123308 การเขียนโปรแกรมเกม

คอมพิวเตอรG 

3(2-2-5) 4122313 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรGขั้นสูง 

3(2-2-5)  

4123710 ระบบคอมพิวเตอรGแบบ

กระจาย 

3(2-2-5) 4123308 การเขียนโปรแกรมเกม

คอมพิวเตอรG 

3(2-2-5)  

4122312 การเขียนโปรแกรมภาษาจา

วา 

3(2-2-5) 4122507 การวิเคราะหGและออกแบบ

เชิงวัตถุ 

3(2-2-5)  

4122613 คอมพิวเตอรGกราฟrก 3(2-2-5) 4123712 การเขียนโปรแกรม

ประยุกตGอินเทอรGเน็ตในทุกส่ิง 

3(2-2-5)  

4122614 โปรแกรมประยุกตGแบบไร<

สาย 

3(2-2-5) 4122312 การเขียนโปรแกรมภาษา

จาวา 

3(2-2-5)  

4123513 ความม่ันคงปลอดภัย

ทางด<านสารสนเทศ 

3(2-2-5) 4122613 คอมพิวเตอรGกราฟrก 3(2-2-5)  

4123405 ระบบปฏิบัติการเครือขHาย 3(2-2-5) 4122615 เครือขHายไร<สาย 3(2-2-5)  

4124503 การสร<างคอมไพเลอรG 3(2-2-5) 4123405 ระบบปฏิบัติการเครือขHาย 3(2-2-5)  

4121702 ดิจิตอลเบื้องต<น 3(2-2-5) 4123513 ความม่ันคงปลอดภัย

ทางด<านสารสนเทศ 

3(2-2-5)  

4123704 ไมโครโปรเซสเซอรG 3(2-2-5) 4123515 การประมวลผลแบบกลุHม

เมฆ 

3(2-2-5)  

4123705 การศึกษาวงจรและซHอม

บำรุงไมโครคอมพิวเตอรG 

3(2-2-5) 4123309 การเขียนโปรแกรมภาษา

จาวาสคริป 

3(2-2-5)  

  4121702 ดิจิตอลเบื้องต<น 3(2-2-5)  

  4123713 การศึกษาวงจรและซHอม

บำรุงอุปกรณGคอมพิวเตอรG 

3(2-2-5)  
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วิชาฝjกประสบการณ@วิชาชีพ       จำนวน 7 นก วิชาฝjกประสบการณ@วิชาชีพ       จำนวน 7 นก - คงเดิม 

4123801 การเตรียมฝoกประสบการณG

วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอรG 

2(90) ให<เลือกแผนใดแผนหน่ึง ดังน้ี  

 

 

4124801 การฝoกประสบการณGวิชาชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอรG 

5(450) แผน 1 

 

 

 4123801 การเตรียมฝoก

ประสบการณGวิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอรG 

2(90)  

4124801 การฝoกประสบการณG

วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอรG 

5(450)  

แผน 2  

4123802 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)  

4124802 สหกิจศึกษา 6(540  

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน0วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน0วยกิต - คงเดิม 

    ให <เล ือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG โดยไมHซ้ำกับ 

รายวิชาที ่เคยเรียนมาแล<ว และต<องไมHเป1น

รายวิชาที ่กำหนดให<เร ียนโดยไมHนับหนHวย

ก ิตรวมในเกณฑGการสำเร ็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

    ให < เล ือกเร ียนรายว ิชาใด ๆ ในหล ักส ูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG โดยไมHซ้ำกับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล<ว และต<องไมHเป1นรายวิชา

ที่กำหนดให<เรียนโดยไมHนับหนHวยกิตรวมในเกณฑG

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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ภาคผนวก จ 

สรุปรายงานการประชุมการพัฒนาหลักสูตร และการวิพากษ@หลักสูตร 
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ข;อเสนอแนะจากการวิพากย@ร0างหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร@ 

วันท่ี 16 กันยายน 2559 ณ ห;องประชุมใหม0 อาคารอเนกประสงค@ คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลย ี
 

ผู<ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

หน;าท่ี ประเด็น/เร่ือง ข;อเสนอแนะ การแก;ไข 

1 จำนวนหนHวยกิตที่เรียนตลอด

หลักสูตร  

- ควรน<อยกวHา 130 หนHวยกิต 

ทั้งน้ีเพื่อให<นักศึกษามีเวลาศึกษา

นอกห<องเรียนมากขึ้น 

- แก<ไขแล<ว โดยปรับลดหนHวยกิตตลอดหลักสูตร 

ฉบับรHางป_ 2560 จาก 135 หนHวยกิต เหลือ 132 

หนHวยกิต ซ่ึงสาขาวิชาจำเป1นต<องคงรายวิชาการ

วิเคราะหGและออกแบบอัลกอริธึม ไว< เพื่อ

แก<ปhญหาด<านทักษะทางอัลกอริธึมของนักศึกษา  

3 ความจำเป1นที่ต<องปรับหลักสูตร

ครั้งน้ี  

- ไมHชัดเจน เชHน Thailand 4.0 

หรือ STEM หรือ นโยบาย ICT 

ของประเทศที่เปล่ียนไป 

- แก<ไขแล<ว 

3 จัดหน<า เล่ือนข<อ 11.2 ไปหน<า 4 - แก<ไขแล<ว 

5 จัดหน<า  เล่ือนข<อ 12.2 ไปหน<า 4 - แก<ไขแล<ว 

6 ความเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคG - การพัฒนาหลักสูตรและความ

เก่ียวข<องกับพันธกิจของสถาบัน 

เน้ือหาเขียนได<ดี แตHวัตถุประสงคG

ในหน<า 6 ยังไมHพบวHาบัณฑิตที่

สำเร็จการศึกษาจะมีหน<าตาเป1น

อยHางไร (Outcome based 

learning) 

- แก<ไขแล<ว 

6 วัตถุประสงคG - ไมHชัดเจนใน Expected 

Learning Outcome) 

- แก<ไขแล<ว 

11 โครงสร<างหลักสูตร - เป1นวิทยาการคอมพิวเตอรGทั่วไป 

แตHทาง มรภ.สุรินทรG ควรสร<าง

ความโดดเดHนในหลักสูตรของ

ตนเอง 

- แก<ไขแล<ว  

15 วิชาฝoกประสบการณGวิชาชีพ - ควรเปล่ียนเป1นสหกิจศึกษา เพื่อ

ความชัดเจนในการจัดการเรียน

การสอน 

- แก<ไขแล<ว โดยเพิ่มเติมให<นักศึกษามีทางเลือก

เรียนระหวHางฝoกประสบการณGหรือสหกิจศึกษา 

19 อาจารยGสอนรHวม - ไมHมีนิยามตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

- แก<ไขแล<ว โดยเปล่ียนเป1นอาจารยGผู<สอน 
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หน;าท่ี ประเด็น/เร่ือง ข;อเสนอแนะ การแก;ไข 

ตรี พ.ศ. 2558 ควรรวมเป1น 

อาจารยGประจำหลักสูตร 

20 อาจารยGพิเศษ - ไมHควรระบุรายช่ือเพื่อให<สามารถ

เพิ่มเติมได<ในอนาคต สามารถ

แตHงตั้งได<ภายหลังโดย

คณะกรรมการประจำคณะ 

- แก<ไขแล<ว 

22  หมวด 4 - พิมพGผิด/ตก ขอให<ตรวจสอบ  

- ทำอยHางไรจึงจะทำให<ได<บัณฑิต

ตาม Expected Learning 

Outcome (ตามเกณฑG AUN-QA) 

- แก<ไขแล<ว 

33-38 Curriculum Mapping - ไมHเป1นไปตาม มคอ.1 ของ สกอ. 

- การ Mapping คHอนข<างจะ

เข<มข<น เม่ือดำเนินการทวนสอบ

ปลายภาคเรียนอาจจะไมHสามารถ

ดำเนินการได< ดังน้ันเม่ือประเมิน

หลักสูตรจะทำให<หลักสูตรไมHได<รับ

การรับรองได< 

- ในสHวน Mapping กลุHมวิชาศึกษาทั่วไป 

จำเป1นต<องกำหนดตามมหาวิทยาลัย 

- Mapping วิชาเอกได<ปรับให<มีความเหมาะสม

มากขึ้น 

126-

131 

ผลงานของอาจารยGประจำ

หลักสูตร 

 

- มีความกังวลเรื่องผลงานๆ อาจ

ไมHเป1นไปตามเกณฑGมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 

**อาจารยGประจำหลักสูตร มี

คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือ

เทียบเทHาหรือมีตำแหนHงผู<ชHวย

ศาสตราจารยG และต<องมีผลงาน

ทางวิชาการที่ไมHใชHสHวนหน่ึงของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป1น

ผลงานทางวิชาการที่ได<รับการ

เผยแพรHตามหลักเกณฑGที่กำหนด

ในการพิจารณาแตHงตั้งให<บุคคล

ดำรงตำแหนHงทางวิชาการอยHาง

น<อย 1 รายการ ในรอบ 5 ป_

ย<อนหลัง 

- แก<ไขแล<ว และเรHงรัดให<อาจารยGประจำ

หลักสูตรทุกทHานทำผลงานทางวิชาการเผยแพรH

เพิ่มเติมให<มากขึ้น 
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ผู<ทรงคุณวุฒิ ดร.สมนึก พHวงพรพิทกัษG 

หน;าท่ี ประเด็น/เร่ือง ข;อเสนอแนะ การแก;ไข 

70 วิชาความม่ันคงปลอดภัย

ทางด<านสารสนเทศ 

- ช่ือวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ยังไมHสอดคล<องกัน ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ อาจ

เป1น Information Security and Safety 

- แก<ไขแล<ว 

71 วิชาดิจิตัลเบื้องต<น - ให<พิจารณาแก<ไข คำจาก “ดิจิตอล”เป1น “ดิ

จิตัล” ให<ตรงกับราชบัณฑิตยสถาน กำหนด 

- แก<ไขแล<ว 

60 วิชาระบบฐานข<อมูล  

 

- ควรเพิ่มความรู<แนวคิดของ Database ในสHวน 

NoSQL ด<วย เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ 

Big Data 

- แก<ไขแล<ว 

63 วิชาระบบปฏิบัติการ 

 

- ควรเพิ่มเติมรายละเอียดที่เก่ียวกับ 

visualization 

- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีจะมี

รายละเอียดสHวนหน่ึงที่เช่ือมโยงไปยังรายวิชา

การประมวลผลแบบกลุHมเมฆ  

- แก<ไขแล<ว  

70 วิชาระบบปฏิบัติการเครือขHาย 

 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา ซ่ึงมีเน้ือหากว<าง ไมHมี 

Key word มีเน้ือหาในด<าน Network ธรรมดา

เกินไป ไมHดึงดูดความสนใจ 

- หาวิธีในการจัดการเรียนการสอนให<เน้ือหา

สามารถเช่ือมโยงตHอกันได<กับรายวิชาเครือขHาย

คอมพิวเตอรGและการส่ือสารข<อมูล 

- แก<ไขแล<ว 

65 วิชากฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 

- ควรมีการปรับปรุง พรบ.คอมพิวเตอรG 2550 

ด<วย 

- ควรมี พรบ. E-commerce 2554 พรบ. ความ

เป1นสHวนตัว และทรัพยGสินทางปhญญา ให<ชัดเจน

ด<วย 

- ใช<จรรยาบรรณ ในรายวิชาน้ีมากเกินไป ควร

ปรับให<เหมาะสม 

- แก<ไขแล<ว แตHไมHขอระบุ พ.ศ. ของ

กฎหมาย 

69 วิชาเครือขHายไร<สาย 

 

- ควรเพิ่มเติม Modern Topic Wireless 

Network  เข<ามาด<วย และควรเพิ่มมาตรฐาน 

IEEE 802.11 ด<วย 

- แก<ไขแล<ว แตHไมHขอระบุ 802.11 

เน่ืองจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็ว

มาก 
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ข<อเสนอแนะจากผู<รHวมวิพากยG 

ท่ี ช่ือ – สกุล ข;อเสนอแนะ หมายเหตุ 

1 ดร.นุจรี บุณเกตุ - ควรเพิ่มไทยแลนดG 4.0 ด<วย 

- Mapping ควรกระจายให<ครอบคลุม โดยเฉพาะด<านคุณธรรม

จริยธรรม 

- แก<ไขแล<ว 

2 ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตยG - ควรเปล่ียนจากอาจารยGรHวมสอน เป1นอาจารยGผู<สอน 

- ตรวจสอบและปรับแก<ไข คำอธิบายรายวิชาที่เป1นภาษาอังกฤษ

ให<ถูกต<อง 

- แก<ไขแล<ว 

3 ดร.กฤช ตรองจิตร - มีวิชาการเขียนโปรแกรมด<านการประยุกตGที่หลากหลาย  

4 ครูเจษฎาภรณG มะลิหอม(ศิษยG

เกHา) 

- มีวิชาที่ทันสมัย สอดคล<องกับเทคโนโลยีปhจจุบัน  

5 นายทินภัทร ช่ืนบาน 

(นักศึกษาช้ันป_ที่ 4) 

- อยากให<เพิ่มการจัดการเรียนการสอนในด<านการเขียน 

Application บน Smart Phone ให<มากยิ่งขึ้น 

 

6 คุณสินีนาฎ บรรลือทรัพยG

(สำนักงานจัดหางานจังหวัด

สุรินทรG) 

- เป1นหลักสูตรที่ดี ที่เปrดกว<างในอนาคตแรงงาน เรียนแล<วไมHตก

งาน 

 

7 คุณวรัธยา วิชิตไตรภพ  

และคุณอัครพล ศิริกุล 

(สำนักสHงเสริมวิชาการฯ) 

- มีบางสHวนของเอกสารที่ต<องแก<ไข เก่ียวกับรูปแบบและ

รายละเอียดตามคูHมือ 

- แก<ไขแล<ว 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค@ความรู;ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค@ความรู;ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร@ 

ลำดับ 

องค@ความรู;ของ

สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  

(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค@ความรู;ตาม

มาตรฐาน 
รายวิชาในหลักสูตร 

1 โครงสร<างดิสครีต -  ฟhงกGชัน ความสัมพันธG และเซ็ต  

-  ตรรกะพื้นฐาน 

-  เทคนิคการพสิจูนG 

-  พื้นฐานการนับ 

-  ทฤษฎีกราฟและต<นไม< 

-  ความนHาจะเป1นเชิงวิยุต 

-  ความสัมพันธGเวียนเกิด 

-  การสร<างฟhงกGชัน 

4093303 วิยุตคณิต  

4121205 โครงสร<างข<อมลู  

4123404 ทฤษฎีการคำนวณ 

 

2 พื้นฐานการเขียน

โปรแกรม 

-  โครงสร<างเบือ้งต<น 

-  การแก<ปhญหาโดยใช< 

ข้ันตอนวิธี 

-  โครงสร<างข<อมูล 

-  การเวียนเกิด 

-  การเขียนโปรแกรมเชิง 

เหตุการณG 

-  การเขียนโปรแกรมเชิง 

อ็อบเจกตG 

-  ความมั่นคงของสารสนเทศ

เบื้องต<น 

-  การเขียนโปรแกรมรักษาความ

ปลอดภัย 

4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรG  

4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

4121205 โครงสร<างข<อมลู  

4123308 การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอรG 

4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  

4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรGช้ันสูง 

4123501 การวิเคราะหGและออกแบบอลักอริธึม 

3 ความซับซ<อนและ 

ข้ันตอนวิธี 

-  การวิเคราะหGเบื้องต<น 

-  กลยุทธGด<านข้ันตอนวิธี 

-  ข้ันตอนวิธีเบื้องต<น 

-  ข้ันตอนวิธีแบบกระจาย 

4121106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรG  

4121205  โครงสร<างข<อมลู 

4123501  การวิเคราะหGและออกแบบอัลกอริธึม 

4123515  การประมวลผลแบบกลุHมเมฆ 

ธงชัย เจือจันทร์
1

ธงชัย เจือจันทร์
1

ธงชัย เจือจันทร์
1

ธงชัย เจือจันทร์
1

ธงชัย เจือจันทร์
1
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ลำดับ 

องค@ความรู;ของ

สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  

(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค@ความรู;ตาม

มาตรฐาน 
รายวิชาในหลักสูตร 

-  พื้นฐานการคำนวณ 

4 โครงสร<างและ 

สถาปhตยกรรม 

-  ตรรกะทางดิจิตัล 

-  การแทนคHาข<อมลู 

-  โครงสร<างระดับแอสเซมบล ี

-  สถาปhตยกรรมหนHวยความจำ 

-  โครงสร<างการทำงาน 

-  การประมวลผลแบบหลาย

หนHวย 

4121702  ดิจิตัลเบื้องต<น 

4122701  ระบบคอมพิวเตอรGและสถาปhตยกรรม 

4123713  การศึกษาวงจรและซHอมบำรุงอปุกรณG

คอมพิวเตอรG  

 

 

5 ระบบปฏิบัติการ -  ภาพรวมของระบบปฏิบัติการ 

-  หลักการของระบบปฏิบัติการ 

-  สภาวะพร<อมกัน 

-  การจัดตารางการทำงานและ

การสHงตHอโปรเซส 

-  การจัดการหนHวยความจำ 

4122402 ระบบปฏิบัติการ  

4123405 ระบบปฏิบัติการเครอืขHาย  

6 การประมวลผล

เครือขHาย 

-  หลักการประมวลผลเครือขHาย 

-  การรกัษาความปลอดภัย

เครือขHาย 

-  โครงสร<างของเว็บ 

-  โปรแกรมประยุกตGทางด<าน

เครือขHาย 

4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางด<านสารสนเทศ  

4122615 เครือขHายไร<สาย 

4123515 การประมวลผลแบบ 

กลุHมเมฆ 

4123709 เครือขHายคอมพิวเตอรG 

และการสื่อสารข<อมูล 

4123712 การเขียนโปรแกรมประยุกตGอินเทอรGเน็ต

ในทุกสิ่ง 

7 ภาษาการเขียน

โปรแกรม 

-  ภาพรวมของภาษาการเขียน

โปรแกรม 

-  การแปลภาษาเบื้องต<น 

-  ชนิดข<อมูลและการ 

4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

4122312 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  

4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  

4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรGช้ันสูง 



119 

 

ลำดับ 

องค@ความรู;ของ

สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  

(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค@ความรู;ตาม

มาตรฐาน 
รายวิชาในหลักสูตร 

ประกาศคHา 

-  หลักการเครื่องจักรเสมอืน 

-  กลไกเชิงนามธรรม 

-  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

4123309  การเขียนโปรแกรมภาษา 

จาวาสครปิ 

8 ปฏิสัมพันธGระหวHาง

มนุษยGและ

คอมพิวเตอรG 

-  หลักการปฏิสัมพันธGระหวHาง

มนุษยGและคอมพิวเตอรG 

-  การสร<างสHวนติดตHอในแบบGUI 

4123510 การปฏิสัมพันธGระหวHางมนุษยGกบั

คอมพิวเตอรG 

 

9 กราฟrกและ 

การประมวลผลภาพ 

-  เทคนิคด<านกราฟrกและการ

ประมวลผลภาพเบื้องต<น 

-  กระบวนการทางกราฟrก 

4122613 คอมพิวเตอรGกราฟrก 

4123610 การสร<างภาพเคลื่อนไหวด<วย

คอมพิวเตอรG 

10 ระบบชาญฉลาด -  หลักการปhญหาพื้นฐาน 

-  กลยุทธGการสบืค<นเบือ้งต<น 

-  วิธีการฐานความรู<โดยการให<

เหตุผล 

4123511  ปhญญาประดิษฐG  

4123512 คลังข<อมูลและเหมอืงข<อมลู 

4123202 การวิเคราะหGข<อมลู 

ขนาดใหญH 

11 การจัดการ

สารสนเทศ 

-  แบบจำลองสารสนเทศ 

-  แบบจำลองข<อมูล 

-  ระบบฐานข<อมลู 

4122205 ระบบฐานข<อมูล  

4122506 การวิเคราะหGและออกแบบระบบ 

4122507 การวิเคราะหGและออกแบบเชิงวัตถุ  

4123637 โปรแกรมประยุกตGด<านธุรกิจ  

4123905 โครงงานด<านวิทยาการคอมพิวเตอรG 1 

4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรG 

4123512 คลังข<อมูลและเหมอืงข<อมลู 

4124905 โครงงานด<านวิทยาการคอมพิวเตอรG 2 

4123202 การวิเคราะหGข<อมลู 

ขนาดใหญH 

12 ประเด็นทางสังคม

และวิชาชีพ 

-  ความเป1นมาของคอมพิวเตอรG 

-  บริบทของสังคม 

4121105  ความรู<พื้นฐานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรG   
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ลำดับ 

องค@ความรู;ของ

สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  

(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค@ความรู;ตาม

มาตรฐาน 
รายวิชาในหลักสูตร 

-  เครื่องมือที่ใช<ในการวิเคราะหG 

-  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

-  การจัดการความเสี่ยงในวิชาชีพ 

-  ทรัพยGสินทางปhญญา 

4121501 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4123801 การเตรียมฝoกประสบการณGวิชาชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอรG 

4123905 โครงงานด<านวิทยาการคอมพิวเตอรG 1 

4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรG 

4124801 การฝoกประสบการณGวิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอรG 

4124905 โครงงานด<านวิทยาการคอมพิวเตอรG 2 

4123802 เตรียมสหกจิศึกษา 

4124802 สหกิจศึกษา 

13 วิศวกรรมซอฟตGแวรG -  การออกแบบซอฟตGแวรG 

-  การระบุความต<องการของ

ซอฟตGแวรG 

-  การใช<งาน API 

-  เครื่องมือและองคGประกอบ

แวดล<อมสำหรบัซอฟตGแวรG 

-  กระบวนการซอฟตGแวรG 

-  การทวนสอบซอฟตGแวรG 

-  วิวัฒนาการซอฟตGแวรG 

-  การบริหารจัดการโครงการ

ซอฟตGแวรG 

4122506 การวิเคราะหGและออกแบบระบบ  

4122507 การวิเคราะหGและออกแบบเชิงวัตถุ  

4122310 วิศวกรรมซอฟตGแวรG  

 

14 ศาสตรG 

เพื่อการคำนวณ 

 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะหG 1  

4093303 วิยุตคณิต 

4111101 หลักสถิติ  

4123514 การวิจัยการดำเนินงาน 

4123404 ทฤษฎีการคำนวณ 
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ภาคผนวก ช 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย@ผู;รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย@ผู;รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

ตำแหน0งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปr พ.ศ. 

1. นายนพรัตนG โพธ์ิสิงหG วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอรG) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

คบ.(คอมพิวเตอรGศึกษา) วิทยาลัยครสูุรินทรG 2537 

  

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. Chuachan, T., Puangpronpitag, S., Posing, N., Gluaythong, S. and Somrat A.  (2018).  A 

Design and Development of Path-convergence Mechanisms for Named Data 

Networking. Mahasarakham Journal of Science and Technology. March-April. 37(2) : 

296-303. 

2. Chuachan T, Posing N, Kamplae E, Nindam S.  (2017).  A Design and Development of the 

Web Interface for Network Emulators.  Mahasarakham Journal of Science and 

Technology. January-February. 36(1) : 68-74. 

3. ธงชัย เจือจันทรG, นพรัตนG โพธ์ิสงิหG, อภิชาติ สมรัตนG.  (2559).  การออกแบบพัฒนาแพ็กเก็ตอินเทอร@เรส

และกลไกการส0งต0อสำหรับเครือข0ายเอ็นดีเอ็น. สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG :  

69 หน<า.  

ผลงานแต0งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ  

1. นพรัตนG โพธ์ิสิงหG.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร@. สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรG คณะวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG : 87 หน<า. 

2. นพรัตนG โพธ์ิสิงหG.  (2559).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ. สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรG คณะวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรG : 89 หน<า. 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

ตำแหน0งทางวิชาการ 
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