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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์



 
 

ค าน า 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2547 เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ ได้แก่ ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในชุมชน 
 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลั ยราชภัฏสุ รินทร์  ได้ ผลิ ตหลักสู ตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช าวิทยาการคอมพิว เตอร์  ได้ เปิ ดสอนครั้ ง แรกในปี  พ .ศ .  2543  
มีการปรับปรุงหลักสูตรมาเป็นล าดับ ครั้งล่าสุดได้ปรับปรุงและได้รับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ใน พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักสูตรเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบัน และครั้งนี้ได้ครบรอบระยะเวลาที่
ต้องปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้จัดท าหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
ขึ้น โดยสอดคล้องตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552  
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอ ร์  
ขอขอบคุณส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ที่สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ ใช้บัณฑิต 
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร อนุกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการที่ได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 

 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                                       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 



 
 

สารบัญ 

  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  10 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 61 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 86 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 88 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 89 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 95 
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ภาคผนวก  ก  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ 97 
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  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และ 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ภาคผนวก  ค  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ 119 
  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ความรู้  
  ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ. 2563  
ภาคผนวก  ง  ตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2560 126 
  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565      
ภาคผนวก  จ  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ 152 
  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ภาคผนวก  ฉ  สรุปรายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตร  159 
ภาคผนวก  ช  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 167 
  ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
ภาคผนวก  ซ  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  209 
  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : 25301671100166  
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Science (Computer Science) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Computer Science) 
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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 5.2  ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี  
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  ไม่มี 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2560 
 6.2 สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 24 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 
 6.3 สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้ งที่  5/2564 วันที่  8  
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 8.2 ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ 
 8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
 8.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 8.5 ผู้บริหารฐานข้อมูล 
 8.6 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
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 8.7 ผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 8.8 นักประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ไอโอที  
 
9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ที ่
 

ชื่อ-สกุล  
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. นายธงชัย  เจือจันทร์ 
(1-3209-00084-21-4) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อนุสาขาวิชา
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

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

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2562 
 
2556 
 
2553 

2. นายวาฤทธิ์ นวลนาง 
(3-3203-00669-22-6) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ค.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษา) 
ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

2559 
 
2553 
 
2549 

3. นายนพรัตน์   โพธิ์สิงห์ 
(3-4499-00005-24-5) 

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

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
วิทยาลัยครูสุรินทร์ 

2548 
 
2537 

4. นายสุวัฒน์ กล้วยทอง 
(3-3213-00102-67-7) 

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

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2556 
 
 
2548 
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ที ่
 

ชื่อ-สกุล  
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

5. นายเอกธนัช  
เหลืองศิริวรรณ 
(3-3304-00871-12-4) 

อาจารย์ วท.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
 
สถาบันราชภัฏ
สุรินทร์ 

2554 
 
 
2547 

6. นายวีระชัย  บุญปก 
(3-3313-00206-54-5) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันราชภัฏ
สุรินทร์ 
 

2545 
 
 
2540 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบผสมทั้งออนไลน์และในที่ตั้ง  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   จากสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่ก าลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค 
Thailand 4.0 ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิด S-curve ใหม่ของระบบเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย Biofuels and Biochemical, Digital Economy, Medical Hub, Automation and 
Robotics, Aviation and Logistic โดยแนวโน้มการพัฒนาประเทศจะใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อน แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ท าให้ความรู้ที่ล้าสมัย และความรู้แบบเดิมอาจไม่เท่า
ทันกับบริบทการพัฒนาประเทศ คนไทยยุคใหม่ทั้ง เด็ก นักเรียน นักศึกษา บุคคลวัยท างาน และ
ผู้สูงอายุจึงต้องมีการปรับทักษะอย่างมากเพ่ือเข้าสู่ยุคของการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ เช่น 
การต่อยอดความรู้เดิม การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
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หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงเป็นหลักสูตรที่ส าคัญที่จะช่วยให้คนไทยยุคใหม่และคนไทยที่
อยู่ในวัยท างาน มีทักษะในการต่อยอดความรู้ เดิม เรียนรู้ เรื่องใหม่ ๆ ให้สามารถเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น พร้อมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้คนไทย
สามารถพัฒนาและยกระดับตนเองให้เท่าทันบริบทโลกยุคใหม่ได้อย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความพร้อมทั้งด้านการสื่อสาร 
เครื่องมือสื่อสาร และความรวดเร็วของข่าวสาร ท าให้การเติบทางสังคมและวัฒนธรรมยุคใหม่อยู่ใน
ระบบดิจิทัลแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และการค้าออนไลน์ เป็นต้น เป็นปัจจัยที่ท าให้
การขับเคลื่อนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความหลากหลายและแปลกใหม่ ข้อมูลที่อยู่ใน
ระบบแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ จึงมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อภาพประชาชนหลายด้าน เช่น ความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูล การถูกล้วงข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และการควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลของเด็ก เป็นต้น การเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมาก
ขึ้นนี้ ท าให้หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสูงต่อการเรียนรู้ รู้เท่าทัน และการ
ป้องกันตนเอง ในสังคมออนไลน์ที่มีการเติบโตอย่างมากในปัจจบัน อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกท าให้หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงต้อง
มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือตอบสนองต่อ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระบบเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การลดจ านวนลงของนักศึกษา การปรับปรุงทักษะของคนวัยท างาน และการก าลังจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ของประเทศไทย ให้ตรงกับทั้งพันธกิจของสถาบันและประเทศ โดยหลักสูตรฯมุ่งเน้นที่
จะพัฒนาและจัดการศึกษาที่จะช่วยให้คนไทยยุคใหม่มีองค์ประกอบทั้งด้าน สุขภาพดี ระดับความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานส าหรับแรงงานด้านเทคโนโลยียุคใหม่ และมีความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและฉับไว ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถ
พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ท้องถิ่นด้วยการน าเทคโนโลยีสู่
ชุมชน เช่น การพัฒนาระบบ Smart Farming ส าหรับการท าการเกษตรสมัยใหม่ และ Smart 
Healthcare ส าหรับสังคมผู้สูงอายุในท้องถิ่น ได้ และการปรับปรุงความรู้ส าหรับบุคคลวัยท างานและ
ผู้สูงอายุให้สามารถน าความรู้ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้  สามารถที่จะปรับตัวให้
อยู่ในยุค Digital Disruption ได้    
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงต้องเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เน้นดุลยภาพระหว่างวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นและของประเทศได้ ตลอดจนต้องมีการออกแบบกระบวนวิชาที่ช่วยเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตส านึกของการเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามพันธกิจทั่วไปที่บูรณาการองค์
ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จึง
ออกแบบรายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีการบูรณาการศาสตร์ให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถพัฒนานักวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในกลุ่มต่าง ๆ ที่สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้จริง และยังเน้นและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 
 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  กลุ่มรายวิชาที่เป็นพื้นฐานเฉพาะด้านซึ่งนักศึกษาต้องไปเรียนในคณะอ่ืนประกอบด้วย
วิชาทางด้านรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเลือก นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นหมวดวิชาเลือก
เสรี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องมีการประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชา
ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง  ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ
ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียน 
เป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการประสานงานกับคณะต้นสังกัด เพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียนหรือไม่ 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม ด้วยการใช้วิทยาการคอม 
พิวเตอร์ เพ่ือสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล   
 1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันทางดิจิทัล เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ บริหารระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย นักวิเคราะห์ข้อมูล 
และนักประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับสากลได้ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่าง ๆ การบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล 
  1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ หรือสามารถเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ  
  1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับพ้ืนฐานและระดับกลางที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 
  1.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
มีทักษะการจัดการ การสื่อสารและการท างานเป็นทีม มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  1.2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน านวัตกรรมสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การบริหารหลักสูตร ด ารง
ไว้ซึ่งความทันสมัยของ
หลักสูตรตามเทคโนโลยีและ      
ส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษาสร้างนวัตกรรมต่างๆ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1) ก าหนดแผนการบริหาร
หลักสูตร โดยมีพ้ืนฐานจาก
มาตรฐานในระดับสากล เช่น
ACM, IEEE 
2) จัดประชุมเพ่ือระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
3) ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1)  แผนบริหารหลักสูตร 
2) อาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
3) เอกสาร/ค าสั่งแต่งตั้ง หรือ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เสริมความทันสมัย
ของหลักสูตร 

2. กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 

1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 
2) การประเมินการเรียนการสอน 

2) มีแผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3 มคอ. 4  
มคอ. 5 และ มคอ. 6) 
2) ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 

3. การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน 
 

1) ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา 
/สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2) จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

1)  มีเอกสาร/ต ารา/สื่อประกอบ 
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
2)  มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

4. การบริหารบุคลากร 1) ส่งเสริมพัฒนาการทักษะการ
สอน 
2) ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
3) ส่งเสริมพัฒนาด้านการวิจัย 
4) ก าหนดภาระงานในการบริการ 
วิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 

1) มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ 
2) จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
3) รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม 
4) ผลการประเมินการสอนของ 
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 
5) ผลงานวิจัยของบุคลากร 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

6) ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

5. สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 

1) ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา การมีส่วนร่วมทาง
วิชาการ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

1) มีระบบหรือโครงการให้
ค าปรึกษาวิชาการ 
2) มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 

6.ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

1) วิจัย/ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตด้านอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ 
 

1) ผลการวิจัย/ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
2) ผลการวิจัย/ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

7. ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 และติดตามประเมินผล
หลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา 
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ  
(1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
(ภาคผนวก ข)   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย (หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ก าหนดระยะเวลาของแต่ละ
รายวิชาให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ) มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 (ภาคผนวก ข)   
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       ภาคต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน 
       ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
       ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
  2.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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 2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
อาจมีทักษะพ้ืนฐานด้านการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานไม่เพียงพอ 
 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 
  ในกรณีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับความรู้ ความสามารถขั้นพ้ืนฐาน สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดการอบรมเพ่ิมพูนความรู้   
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนเข้าศึกษาหรือที่เหมาะสม  
 2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 

 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่  1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่  2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่  3 - - 25 25 25 
ชั้นปีที่  4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
นักศึกษาที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
   

25 25 

 2.7 งบประมาณตามแผน 
  2.7.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 50,000 100,000 150,000 200,000 200,000 
ค่าลงทะเบียน 125,000 250,000 375,000 500,000 500,000 
งบประมาณแผ่นดิน
แผ่นดิน 

75,000 150,000 225,000 300,000 300,000 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 135,000 270,000 405,000 540,000 540,000 

รวมรายรับ 385,000 770,000 1,155,000 1,540,000 1,540,000 
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  2.7.2 งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบบุคลากร 225,000 228,500 232,000 235,500 235,500 
ค่าด าเนินการ 
1. ค่าตอบแทน(500/คน) 

 
12,500 

 
25,000 

 
37,500 

 
50,000 

 
50,000 

2. ค่าใช้สอย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
3. ค่าวัสดุ(1,500/คน) 37,500 75,000 112,500 150,000 150,000 
4. ค่าครุภัณฑ์ 25,000 50,000 75,000 100,000 100,000 
5. พัฒนาบุคลากร 
- สายผู้สอน(7,000/คน) 

 
49,000 

 
49,000 

 
49,000 

 
49,000 

 
49,000 

- สายสนับสนุน
(3,000/คน) 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

รวมค่าใช้จ่าย 382,000 460,500 539,000 617,500 617,500 
 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 29,600 บาท 
 2.8 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  (ภาคผนวก ข)   
 2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรูปแบบการเทียบ
โอน ดังนี้ คือ 
  (1) การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  (2) การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของ
นักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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  หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ค) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน  6 หน่วยกิต 
 และเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 

1.4 เลือกเรียนในรายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน  12 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน 41 หน่วยกิต 

 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 8 หน่วยกิต 
 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต 
 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 

2.3 วิชาเลือก เลือกเรียนในทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
รวม      129  หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดรหัสวิชา (ตามหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2564) 

1) ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2) รายวิชาเดิมที่มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วย

กิต ให้ใช้รหัสวิชาใหม่ไม่ซ้ ากับรหัสวิชาเดิม 
3) การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
4) การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

- ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
- ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
- อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

5) รหัสวิชาทีป่ระกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
- เลขตัวที ่1-3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
- เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
- เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
- เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 6) หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
 - เรื่องท่ัวไป (412-1--) 

- ข้อสนเทศและข้อมูล (412-2--) 
- ซอฟตแ์วร์ (412-3--) 
- ทฤษฎีและการค านวณ (412-4--) 
- ระเบียบวิธี (412-5--) 
- การประยุกต์ใช้งาน (412-6--) 
- ฮาร์ดแวร์และระบบเครื่อง (412-7--) 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (412-8--) 
- โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ  

การสัมมนา และการวิจัย (412-9--) 
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3.1.3.2 รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
  1501101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
  1501102 ภาษาอังกฤษประยุกต์เพ่ือการสนทนา  3(2-2-5) 
  1501103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
  วิชาเลือก   
  1501204 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย  3(2-2-5) 
  1501205 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
  2001101 ความงามของชีวิต  3(2-2-5) 
  2001102 ศาสตร์พระราชา    3(2-2-5) 
  เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  2001203 สุรินทร์ศึกษา  3(2-2-5) 
  2001204 อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก   3(2-2-5) 
  2001205 ความจริงของชีวิต   3(2-2-5) 
  2001206 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
  2001207 หน้าที่พลเมือง    3(2-2-5) 
  2001208 การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
  2001209 การรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 
  2001210 วรรณกรรมและการสร้างองค์ความรู้  3(2-2-5) 
  2001211 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น  3(2-2-5) 
  2001212 สุนทรียภาพของชีวิต  3(2-2-5) 
  2001213 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 
  2001214 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน  3(2-2-5) 
  2001215 จิตวิทยาเพ่ือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  3(2-2-5) 
  2001216 หลักการบริหารและการจัดการ  3(2-2-5) 
  2001217 มนุษย์กับเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
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 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 
  4001101 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาใน

ชีวิต 
 3(2-2-5) 

  4001102 ศาสตร์เพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
  4001103 การรู้ดิจิทัล  3(2-2-5) 
  วิชาเลือก   
  4001204 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต  3(2-2-5) 
  4001205 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  3(2-2-5) 
  4001206 สุขภาพชีวิต  3(2-2-5) 
  4001207 อาหารกับวิถีชีวิต  3(2-2-5) 
  4001208 ช่างพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
  4001209 การเกษตรยั่งยืน  3(2-2-5) 
 1.4 เลือกเรียนในรายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   93 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต 
  4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
  4111101 หลักสถิต ิ  3(3-0-6) 
  4122102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  4122403 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน   บังคับเรียน 41 หน่วยกิต 
  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
  4122205 ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 8 หน่วยกิต 
  4123637 โปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจ  3(2-2-5) 
  * และในกลุ่มนี้บังคับให้เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้   
  1. แบบท าโครงงาน   
  4123905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  2(1-2-3) 
  4124905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  3(0-6-3) 
  หรือ    
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  2. แบบท าสตาร์ทอัพ   
  4123906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 1  2(1-2-3) 
  4124906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 2  3(0-6-3) 
  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต 
  4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  4122310 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
  4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
  4122503 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม  3(2-2-5) 
  4122506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 
  4121205 โครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5) 
  4122509 ระบบปฏิบัติการและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  3(2-2-5) 
  4123511 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
  4123709 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล  3(2-2-5) 
  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
  4123713 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 2.3 วิชาเลือก เลือกเรียนในทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    
  4121107 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  4121501 กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  4122207 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง  3(2-2-5) 
  4123101 นวัตกรรมและผู้ประกอบการทางธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
  4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   
  4123202 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
  4123203 พ้ืนฐานทางวิทยาการข้อมูล  3(2-2-5) 
  4123510 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  4123610 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  4123639 เทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้งาน  3(2-2-5) 
  4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
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  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   
  4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
  4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
  4122314  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  3(2-2-5) 
  4123308 การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  4123714  การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านไอโอที  3(2-2-5) 
  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ     
  4121301  การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน  3(2-2-5) 
  4122315  การออกแบบและพัฒนาเอพีไอ  3(2-2-5) 
  4122613 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(2-2-5) 
  4122616 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย  3(2-2-5) 
  4123309 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป  3(2-2-5) 
  4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  4123516  ระบบปฏิบัติการยูนิกส์  3(2-2-5) 
  4123517 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง  3(2-2-5) 
  4123715  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    
  4123638  เทคโนโลยีไอโอทีเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน  3(2-2-5) 
  4123716 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารของเครื่องจักร  3(2-2-5) 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้   
  2.4.1 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
  4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
 2(90) 

  4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  5(450) 
  หรือ   
  2.4.2 กลุ่มสหกิจศึกษา   
  4123802 เตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
  4124802 สหกิจศึกษา  6(540) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

รวม 129 หน่วยกิต 
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ชั้นปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 
1/2565 
 

วิชาศึกษาท่ัวไป 1501101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 

2001209 การรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
4001101 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เ พ่ือการ

แก้ปัญหาในชีวิต 
3(2-2-5) 

วิชาแกน 4111101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้าน 4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
วิชาเลือก xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มประเด็นด้านองค์การ

และระบบสารสนเทศ 
3(x-x-x) 

xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ระบบ 

3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ชั้นปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 
2/2565 
 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

1501103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2001101 ความงามของชีวิต 3(2-2-5) 
1501102 ภาษาอังกฤษประยุกต์เพ่ือการสนทนา 3(2-2-5) 

วิชาแกน 4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้าน 4121205 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 

4122205 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
วิชาเลือก xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ระบบ 
3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ชั้นปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 
1/2566 
 

วิชาศึกษาท่ัวไป 2001208 การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
4001103 การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด้าน 4122509 ระบบปฏิบัติการและการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 

3(2-2-5) 

4123709 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 
4123713  
  

การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

วิชาเลือก xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มด้านเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์ 

3(x-x-x) 

xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ระบบ 

3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ชั้นปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 
2/2566 
 

วิชาศึกษาท่ัวไป 2001102 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 

4001102 ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
วิชาแกน 4122403 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้าน 4122506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

4122310 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
4122503 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

วิชาเลือก xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มด้านเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์ 

3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ชั้นปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 
1/2567 
 

วิชาแกน 4122102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ
ด้าน 

4123637  โปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจ 3(2-2-5) 
4122313  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

วิชาเลือก xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 
3(x-x-x) 

xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 3(x-x-x) 
 แบบท าโครงงาน  
4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 หรือ  
 แบบท าสตาร์ทอัพ  
4123101 นวัตกรรมและผู้ประกอบการทางธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ชั้นปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 
2/2567 

วิชาเฉพาะด้าน 4123511 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

 แบบท าโครงงาน  
4123905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3) 

 หรือ  
 แบบท าสตาร์ทอัพ  
4123906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 1 2(1-2-3) 

วิชาเลือก xxxxxxx เลือกรายวิชาจากกลุ่มด้านเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์ 

3(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกรายวิชาจากเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชา
ใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 

3(x-x-x) 

xxxxxxx เลือกรายวิชาจากเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชา
ใดกลุ่มวิชาหนึ่ง 

3(x-x-x) 

รวม 14 หน่วยกิต 
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ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 
1/2568 

วิชาเฉพาะด้าน   แบบท าโครงงาน  
4124905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3) 
 หรือ  
 แบบท าสตาร์ทอัพ  
4124906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 2 3(0-6-3) 

วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 2.4.1 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2(90) 

 หรือ  
 2.4.2 กลุ่มสหกิจศึกษา  
4123802 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 รวม 5/4 หน่วยกิต 
 
ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 
2/2568 

วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 2.4.1 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
5(450) 

 หรือ  
 2.4.2 กลุ่มสหกิจศึกษา  
4124802 สหกิจศึกษา 6(540) 

รวม 5/6 หน่วยกิต 
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 3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา  
1501101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

 English for Communication in Daily Life  
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับเบื้องต้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
The use of English for communication at the basic level in everyday 

situations using the four skills, listening, speaking, reading and writing 
   
1501102 ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5) 

 Applied Conversational English 
การใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดย

ใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการแสวงหาความรู้
เพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

The use of English for communication at an advanced level in everyday 
situations using the four skills; listening, speaking, reading and writing, the ac0uisition 
of English knowledge in occupational settings 
   
1501103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Thai for Communication 
ความส าคัญของภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

ความคิด หลักการใช้ภาษาในการสื่อสารด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การเขียน
รายงานวิชาการ และการน าเสนอผลการค้นคว้า 

The importance of Thai language, language and communication, 
relation between language and thought, the principle of using language for 
communication in listening, speaking, reading, writing, academic writing and 
presenting research results 
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1501204 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Interrelation Khmer and Thai Language 

ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับไทย  รูปแบบอักษรภาษาเขมร  ระบบเสียงภาษา
เขมร  การประสมอักษร  เครื่องหมาย  พยางค์  การสร้างค า ค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเขมรและภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทร์ 

Relationship between Cambodia and Thailand; Pattern of Khmer 
alphabet, Khmer phonetic-based, alphabet-mixing, symbol, syllable, word building, 
Khmer loan words in Thai language and  the relationship  between Khmer language 
and Local Khmer language in Surin province Thailand  
 
1501205 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Khmer Language of Communication  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียงภาษาเขมร  อักษรเขมร  โครงสร้างไวยากรณ์  

รูปประโยคพ้ืนฐาน  ค าศัพท์พ้ืนฐาน  ทักษะการฟัง  พูด  อ่านและการเขียนขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์
ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทย 

Basic knowledge of Khmer phonetic-based, Khmer alphabet, grammar 
structures, sentence structures, and basic words; Basic skills of listening speaking 
reading and writing with simple Khmer words that use in Thai language 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2001101 ความงามของชีวิต 3(2-2-5) 

 The Beauty of life  
แนวคิดหลักศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชน  

สุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดทั้ง การคิด การใช้เหตุผล ส่งเสริมการมี
คุณธรรมจริยธรรม สติ สัมปชัญญะ จิตวิทยาสังคม  โครงสร้างทางสังคม รู้จักตน คนอ่ืน ชุมชน 
สังคมท้องถิ่น ด ารงอยู่อย่างสันติสุข รู้เท่าทันสื่อ การโฆษณาชวนเชื่อ ออกแบบสื่อสาร สร้างสรรค์
บ าเพ็ญประโยชน์ 

Principles of religion, philosophy, faith, custom, community culture, 
aesthetics of arts, music, and dance, thinking, using reasons to promote ethics, 
consciousness and social psychology, social structure, self- awareness, community, 
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local society, living in peace, recognizing social media, propaganda, communication 
design, and creative outreach activities 
   
2001102 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 

 King's Philosophy 
ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏสุรินทร์  ความหมายและเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 5 มิติ หัวใจศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน กรณีศึกษาความส าเร็จเชิงประจักษ์ การจัดการน้ า ดิน สิ่งแวดล้อม เกษตร และเศรษฐกิจ
พอเพียง นวัตกรรมโครงงานสืบสานศาสตร์พระราชา 

The history of Rajabhat University for local development, the identity 
of Surindra Rajabhat University, the meaning and learning on the King’ s philosophy 
in 5  approaches, the heart of the King’ s philosophy for sustainable development, 
successful case studies on the management of water, soil, environment, agriculture, 
and sufficiency economy, innovative projects related to the King’s philosophy 
   
2001203 สุรินทร์ศึกษา 3(2-2-5) 

 Surin Studies 
ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามค าขวัญ

จังหวัดสุรินทร์ ต่อการด ารงอยู่หรือการเปลี่ยนแปลงเมืองสุรินทร์กับสังคมดิจิตอลในอนาคต    
History of Surin city, way of life, economy, society and culture based 

on Surin province motto, the existence or changes of Surin in the future digital 
society 
   
2001204 อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก 3(2-2-5) 

 ASEAN Studies and the World Community 
ประวัติศาสตร์อาเซียน วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม รูปแบบความร่วมมือด้านการเมือง

และความม่ันคงเศรษฐกิจ ของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประชาคมโลก 
History of ASEAN, way of life, society and culture, the cooperation in 

politics and economy’s stability in Southeast Asia community and global community 
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2001205 ความจริงของชีวิต 3(2-2-5) 
 Truth of Life 

ความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต เป้าหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบัน การน าความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาปัญญา  ชีวิต
และสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม เพ่ือความสงบสุขแห่งชีวิตและสังคม
แห่งสันติภาพ 

The truth of life, the meaning of life, the goal of life, way of living in 
the present world, applying the truth and dharma to solve life problems and 
intellectual development, life and society, the development of morality based on 
dharma for life peacefulness and world peace 
   
2001206 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

 Law in Daily Life 
หลักทั่วไปและความส าคัญของกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง 

กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
General principles and importance of law, constitutional law, 

administrative law, criminal law, civil and commercial law, and law in daily life 
   
2001207 หน้าที่พลเมือง 3(2-2-5) 

 Civics 
แนวคิด หลักการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 

หน้าที่ของพลเมืองดีตามหลักธรรม สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ บทบาทความ
รับผิดชอบการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม จิตส านึกด้านจิตอาสา 
การธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

Concepts, principles, and the body of knowledge on citizenship in a 
democratic society, duties of a good citizen according to dharma’ s principle, rights 
and civic duties based on the constitution, roles and responsibilities of a good 
member in the society, participation in social problem solving, voluntary 
consciousness, maintaining sense of dignity and humanity 
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2001208 การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
 Creative Entrepreneurship 

ความหมาย ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แรงจูงใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาเงินทุน ตลอดจนการน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมอย่างสร้างสรรค์ 

Definition and types of small and medium- sized enterprises, 
motivations for being a creative enterprise, creation and packaging development, 
distribution channels, e- commerce, funding, and applying the knowledge to small 
and   medium-sized enterprises creatively 
   
2001209 การรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Literacy 
แนวคิดและความส าคัญ  องค์ประกอบและมาตรฐานการรู้สารสนเทศ  การก าหนด

ความต้องการสารสนเทศ แหล่งการค้นการเข้าถึง  การประเมินสารสนเทศ การใช้สารสนเทศอย่าง
มีจริยธรรม  การเรียบเรียงการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในรายงาน  หรือน าเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ  

Concepts and their importance, elements and standard of information 
literacy, resources, resource evaluation, ethics on resource usage, report codification 
and citation, presenting various forms of information 
   
2001210 วรรณกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 3(2-2-5) 

 Literature and Knowledge Formation 
แนวคิดความส าคัญประเภทของวรรณกรรม การอ่าน และองค์ความรู้ทักษะการ

สืบค้นวรรณกรรม การอ่านเพ่ือรวบรวม เรียบเรียงองค์ความรู้ น าเสนอองค์ความรู้ด้วยสื่อ
สร้างสรรค ์

Important concepts, literary genre, reading and literature review, 
reading for gathering and compiling body of knowledge, presenting body of 
knowledge with creative media 
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2001211 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Creativity and Local Innovation 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  
วัฒนธรรม การปรับตัว ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  และการเลือกใช้สื่อ โดยเน้น
การศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยสหวิชาต่าง ๆ 

Local wisdom, developing local innovation and local community 
related to ways of life, culture, adaptation, relationship of community and 
environment, and media selection focusing on research and practice based on 
creativity development using different fields of knowledge 
   
2001212 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 

 Aesthetics Appreciation 
แนวคิดในการแสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะ สุนทรียศาสตร์ในเชิง

บูรณาการ การแสดงทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ความสัมพันธ์กับบริบทสังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ ก่อให้เกิดความงาม คุณค่าของ
สุนทรียภาพของชีวิต 

Concepts of seeking experiences and value of aesthetics, integrated 
aesthetics art performing, dancing art, music, relationship between aesthetics and 
socio- cultural context as well as natural and environmental context, learning 
process, media and experience leading the beauty and value of life’s aesthetics 
   
2001213 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 

 Meditation for Life Development 
ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะ และการวัดผลของสมาธิ สมาธิกับ

สารเคมีแห่งความสุข สมาธิเพ่ือสันติสุขของมนุษยชาติ การน าสมาธิไปใช้ชีวิตประจ าวัน สมาธิกับ
การเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติและประโยชน์ของฌาน ลักษณะ ขั้นตอน 
คุณสมบัติและประโยชน์ของญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา การน าสมาธิไปใช้ในการพัฒนาชีวิต 

Meaning, objectives, process, characteristics, and progress-evaluation 
of meditation, meditation and chemicals of happiness, meditation for peace of 
mankind, applied meditation for everyday life, meditation for study and work, 
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characteristics, process and  benefit of the contemplation ( Jhana) , characteristics, 
aspects of insight meditation, application of meditation for life development 
   
2001214 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 3(2-2-5) 

 Psychology for Self-development 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรม องค์ประกอบพฤติกรรม 

การพัฒนาตน กระบวนการพัฒนาตน จิตวิทยาการพัฒนาตน ศิลปะการสื่อสาร การพัฒนาทีมงาน 
การเป็นผู้น าผู้ตาม การเสริมสร้างพลังปัญญา การเสริมสร้างความสุขให้กับชีวิตและการท างาน ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

Introduction to psychology, factors that affect behavior, components 
of behavior, self- development process, developmental psychology, arts of 
communication, team development, leadership skills, strengthening intelligence, 
enhancing happiness for life and work, life 0uality development practice 

 
2001215 จิตวิทยาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 3(2-2-5) 
 Psychology for Happiness of Life  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมองและสารเคมีในสมองที่ส่งผลต่อความสุข  การปฏิบัติ
สติบ าบัดเพ่ือการใช้ชีวิต กระบวนการเสริมสร้างความสุขในการใช้ชีวิตแต่ละช่วงวัย การรักษาความ
สมดุลกายและจิตโดยใช้หลักศาสนา ปฏิบัติการสร้างสุขและการเตรียมตัวตายอย่างสงบ 

Introduction to brain and brain chemicals that affect happiness, 
practice of mindfulness therapy for living, process of enriching happiness in each age 
of life, maintaining physical and mental balance using religious principles, creating 
happiness and the preparation for peaceful death 
   
2001216 หลักการบริหารและการจัดการ 3(2-2-5) 
 Principles of Administration and Management  

แนวคิดและหลักการจัดการ หน้าที่ในการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ การจัดการการเงิน การควบคุมคุณภาพและการบริการ  ภาวะผู้น าและการบริหารทีมงาน 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการจัดการสมัยใหม่ 

Concepts and theories of management, management duties, human 
resource management in organization, financial management, production and 
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service 0uality control, leadership and team management, ethics and social 
responsibility, analysis of case studies and modern management 
   
2001217 มนุษย์กับเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 
 Man and Economy  

แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธ์พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในระดับสังคม
เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจเชิงซ้อน การจ าแนกระบบเศรษฐกิจ ภาคเศรษฐกิจต่างๆ  การตัดสินใจ 
การแก้ปัญหาพ้ืนฐาน กลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ วิถี
ชีวิตและเศรษฐกิจที่พึงประสงค์เพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดี น าไปสู่แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของสังคมเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และสังคม 

Concepts, definitions, and basic economic relationships of human in 
society, multiple economic systems, economic system classification, economic 
sectors, decision making, basic problem solving, economic system mechanisms, 
economic system relationships, way of life and desired economic characteristics for 
good citizenship, harmonious existence, and analysis of current global economic 
trends 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
4001101 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5) 
 Mathematics and Science for Life-Solving  

ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและโครงสร้างของ
คณิตศาสตร์ การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การวิเคราะห์และแก้ปัญหาสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร โดยเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
และการน าเสนอผลงานจากกระบวนการแก้ปัญหา   

Fundamental knowledge of scientific process, nature and structures of 
mathematics, STEM education learning, analytical and statistical problem-  solving, 
information and data analysis, emphasis on scientific and mathematical thinking 
process  for rounded and effective problem- solving skills, presentation of problem 
solving process 
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4001102 ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Science for Life  

สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ความส าคัญ
ของอาหาร การแปรรูปอาหาร ฉลากอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สารเคมีในชีวิตประจ าวัน การ
ใช้ยาและสมุนไพรที่ปลอดภัย และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

The environment and daily life, environmental technology and 
management, food importance, food processing, food labeling and relevant laws, 
chemicals in daily life, safety medicine and herb usage, and daily-life health care 
   
4001103 การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Literacy  

ความรู้ พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์และการใช้งาน การบริหารและการจัดการ
ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลผลค า การ
ใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรมน าเสนองาน การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้
โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล การใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 

Computing fundamentals, software managements, computer networks 
and internet, word processing, spreadsheets, presentation programs, online 
collaboration, graphics editors, cyber security practices 
   
4001204 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(2-2-5) 
 Mathematics for Life  

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ กระบวนการนิรนัย กระบวนการอุปนัย 
คณิตศาสตร์ดอกเบี้ยและการผ่อนช าระ เช่าซื้อ จ าน า จ านอง ขายฝาก การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันด้วยคณิตศาสตร์ 

Nature and structures of mathematics, deductive reasoning process, 
inductive reasoning process, Mathematics of Interest and Installment, Pawn, 
Mortgage, Sell on consignment, Problem-solving everyday life with Mathematics 
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4001205 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5) 
 Environment and Life  

หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  วัฏจักรของ
อาหารและสารส าคัญต่อชีวิต  ประเภทของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต
ประจ าวัน  เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การวิเคราะห์
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน  สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

Cell of organisms, genetics and evolution of organisms, food cycle and 
essential substances for life, types of natural resources and environment, 
environment in daily life, technology and environmental management, sustainable 
development, environmental impact assessment in oneself and community,  
environmental and happy life 
   
4001206 สุขภาพชีวิต 3(2-2-5) 
 Healthy Living  

แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพองค์รวม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองในชีวิตประจ าวันและในขณะ
เจ็บป่วย การเลือกใช้ยาและสมุนไพรที่ปลอดภัย รวมตลอดถึงการใช้ระบบบริการสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม  

Concepts of holistic health, factors affecting health, health promotion 
and disease prevention, health assessment, heath care when getting sick and in daily 
life, safe drug and herb usage through an appropriate health care system 
   
4001207 อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5) 
 Food and Ways of Life   

ความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน อาหารและโภชนาการส าหรับช่วงวัยต่างๆ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารท้องถิ่น อาหารเพ่ือสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร การ
ผลิตอาหารตามวิถีพอเพียง  การแปรรูปอาหารและการเก็บรักษา ฉลากอาหารและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์สิ่งแวดล้อม อาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุค
โลกาภิวัฒน์    
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Importance of food in daily life, food and nutrition for various ages, 
consumption behavior, local food, food for healthiness, food safety, food production 
in sufficiency way, food processing and preservation, food labeling and related law, 
environmental care food packaging, food and ways of life according to the 
globalization 
   
4001208 ช่างพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Basic Technician in Daily Life  

งานช่างในชีวิตประจ าวัน การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน งานช่างพ้ืนฐานเบื้องต้น 
ระบบความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือช่าง การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือช่าง การดัดแปลง
ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ การประกอบชิ้นงาน การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นชิ้นงาน 

Handcraft in daily life, basic knowledge on using basic technician 
tools, basic handcraft knowledge, safety system in technician tool utilization, 
technician tool maintenance, stuff modification, forming workpieces, transformation 
of raw materials to be a workpiece 
   
4001209 การเกษตรยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Agriculture  

ความส าคัญของภาคการเกษตรในปัจจุบัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางภาค
การเกษตร การเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่งคงทางการเกษตร การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร การจัดรูปที่ดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนและฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้สมดุลและยั่งยืน 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและไทยแลนด์ 4.0 

The importance of the present agriculture, enhancing the strength of 
agricultural sector, enhancing the sense of pride and prosperity in agriculture, 
developing the standard efficiency and 0 uality of agricultural productivity, land 
consolidation by royal neo theory, the management of sustainable agriculture 
resources and e0 uity rehabilitation, developing technology and innovation for 
agricultural mobilization related to the market demanding and Thailand 4.0 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus  and Analytic Geometry 1  

เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน 
ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์และหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย  การประยุกต์อนุพันธ์
และอินทิกรัล 

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 
   
4111101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 

 Principles of Statistics 
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ขั้นตอนในการใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวซงและแบบปกติ โมเม้นต์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง 
หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ 

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 
   
4122102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 English for Computer Science  

การสืบค้นวรรณกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษในทักษะการ
อ่าน การพูด การน าเสนอ และการเขียน เทคนิคการอ่านและแปลต าราภาษาอังกฤษ การจับ
ใจความส าคัญ การแยกเนื้อหาและความคิดเห็นได้ การเขียนงานวิจัยทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการตีพิมพ์และการน าเสนอผลงาน 

Literature review in computer science, English for reading, speaking, 
presenting and writing techniques, reading and translating textbook techniqes,  
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reading for main idea, idea and opinion interpretation, a research and article writing 
in computer science, a paper publication and presentation process  
   
4122403 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Math for Computer Science 
ความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีจ านวน ทฤษฎีเซต 

ตรรกศาสตร์ สัจพจน์ของเซต พิชคณิตบูลีน การอุปนัยและการเรียกซ้ า การพิสูจน์โดยวิธีอุปนัย 
การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันการจัดเรียงสับเปลี่ยน ความสัมพันธ์
เวียนเกิด ความสัมพันธ์แบบอันดับและโครงสร้างแบบอันดับ ทฤษฎีบทการหารลงตัว มอดดูโล  
เมทริกซ์ ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Fundametals of math for computer science, nubmer theory, set theory,  
logic, axiom, boolean algebra, recursive induction, induction, contradiction, relation 
and function, permutation, recurrence relation, heirachies of set and relation, 
divisibility theorem, modular arithematic, graph theory, connectivity, matrix, and 
tree, applied mathematics for computer science  
  
วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
4122205 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 Database System 
ความหมายและความส าคัญของระบบฐานข้อมูล ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล 

รูปแบบของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์
มัลไลซ์ รีเลชันนัลแอลจีบรา การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมสภาวะพร้อมกัน การ
ค้นคืนข้อมูล ความมั่นคงและการคงสภาพของข้อมูล การใช้ภาษานิยามข้อมูล และการประยุกต์ใช้
งาน 

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 designs, normalization of relational algebra, processing of changed records, 
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parallel managements, searching database records, security and permanent data, 
SQL languages, and applications 
 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
4123637 โปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Programming Application for Business 
ศึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ เช่น ระบบบุคคล ระบบบัญชี ระบบซื้อขาย 

ระบบสินค้าคงคลัง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ การบูรณาการของระบบงานทางธุรกิจ 
การเชื่อมโยงกันของระบบงาน การเชื่อมโยงกันของข้อมูล รวมทั้งการพัฒ นาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพ่ือประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ 

Literature on computer businesses such as personal, accounting, 
selling, data warehouse, e- comerce and application developments, system 
integration, system and data connection,  advanced programming languages in 
business  

 
4123905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3) 

 Computer Science Project 1 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4123904 วิชาเทคนิคการวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งเลือกอาจารย์ที่

ปรึกษา เสนอเค้าโครงต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา จัดท าโครงงานและ
เขียนรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ พัฒนาตัวต้นแบบ น าเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือการพัฒนาต่อไปในโครงงาน
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 

Students select a topic of the senior project and advisors choosen.  A 
senior project presentation to advisors and committees.  Proposal development, 
project progression, sytem analysis and design, a prototype system,  proposal 
presentation to committee for approval to develop Computer Science Senior Project 
2 
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4124905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3) 
 Computer Science Project 2 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4123905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

นักศึกษาพัฒนาโครงงานตามข้อเสนอเค้าโครงที่เสนอไว้ในวิชาโครงงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 แล้วน าเสนอผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

Students develop their senior project, and follow their proposals. 
Student senior projects must be approved by project committees   
   
4123906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 1 2(1-2-3) 

 Digital Technology for Startup Business I 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4123101 วิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการทางธุรกิจ

ดิจิทัล 
นักศึกษาวางแผนการตลาดเพ่ือท าธุรกิจ เสนอโครงการเพ่ือขอเงินทุนจากแหล่งทุน 

การติดต่อลูกค้า การสร้างโมเดลธุรกิจด้านที่สนใจ แนวทางการจัดเก็บรายได้จากธุรกิจทางดิจิทัล 
และน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณา 

Students plan and propose a business plan for funding,  business 
relation, a selected topic in an interested business model, marketing plan, revenue 
plans from a digital business, students present their business plan to eligible 
committees   
   
4124906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 2 3(0-6-3) 

 Digital Technology for Startup Business II 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4123906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 1 

นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ติจิทัลตามแผนธุรกิจ ที่ได้เสนอไว้ในวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 1 น าเสนอผลประกอบการ และผลิตภัณฑ์ ดิจิทัลทางธุรกิจ ต่อ
คณะกรรมการพิจารณา   

Students develop a digital product from the business plan (proposed 
in Digital Technology for Startup Business I) , business  revenue, digital product’ s 
presentation to eligible committees   
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กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Computer Programming 
หลักการเขียนโปรแกรมและการท างานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการ

พัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงานและค าสั่งเทียม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ตัวแปร ตัวด าเนินการ 
ชนิดข้อมูล การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การควบคุมโปรแกรมและการท างานซ้ า คลาสและ
ฟังก์ชัน หลักการเขียนรูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 

Principles of programming languages and processes of a software 
program, principle of software development, flowchart and pseudo code, object 
oriented programming, variables, operators, data types, graphical user interface, 
program controls, looping, class and functions, the computer syntax using a  chosen 
programming language 
   
4122310 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering  

ความส าคัญและแนวคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วัฏจักรของซอฟต์แวร์ การ
วิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ การจัดท าเอกสารคู่มือประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การบ ารุงรักษาและการติดตั้งซอฟต์แวร์ การประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ การรับรองคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ และกรณีศึกษา 

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, and case 
studies 
   
4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Computer Programming 
ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเขียนและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สมัยใหม่ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่นิยมใช้ในปัจจุบันภาษาใดภาษาหนึ่ง การใช้เฟรมเวิร์ค
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(Framework) ในการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชัน การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แบบกราฟิก 
(GUI) ฝึกเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ฝึกเขียนโปรแกรมท างานบนระบบเครือข่าย พัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งาน   

Theory of modern programming languages, a seleted framework for 
application development, graphical user interface (GUI), database management and 
database connection, applications over computer networks, a software 
development and implementation  
   
4122503 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5) 

 Algorithm Analysis and Design 
กระบวนการแก้ปัญหา และโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน การวิเคราะห์อัลกอริธึม 

การศึกษาอัลกอริธึม  Divide-and-conquer and recurrences, Greedy algorithm, Graph 
algorithms และ Randomized algorithms  เทคนิคการออกแบบอัลกอริธึม และการเขียน
โปรแกรมแบบพลวัต 

Problem solving mechanisms and basic data structures, analysis of 
algorithms, literature on algorithms:  divide- and- conquer and recurrences, greedy 
algorithm, graph algorithms and randomized algorithms, techniques of algorithm 
design, dynamic programming 
   
4122506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design 
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ องค์ประกอบของระบบ การวางแผน

แก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์
รายละเอียดระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการน าข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การ
ออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการน าไปใช้ การแก้ ไข
และบ ารุงรักษา การท าผังระบบการสื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุม ความมั่นคง
และความปลอดภัย การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุเบื้องต้น 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 
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and safety, basic system analysis and design based on object oriented and case 
studies   
 
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
4121205 โครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5) 

 Data Structure 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นประกอบด้วย

โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ ตัวชี้ กองซ้อน แถวคอย รายการโยง โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น
ประกอบด้วย โครงสร้างต้นไม้ และกราฟ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การเรียงล าดับ
และการค้นหาข้อมูล และฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมโดยภาษาใดภาษาหนึ่ง 

Fundamentals of 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, and 
practical session using a selected programming language  
   
4122509 ระบบปฏิบัติการและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
 Operating System and Cloud Computing   

ความหมายและวิ วัฒนาการของระบบปฏิบั ติ ก าร  บทบาทหน้ าที่ ของ
ระบบปฏิบัติการ ระบบแบบหลายโปรแกรม ระบบหลายหน่วยประมวลผลกลาง ระบบหลายผู้ใช้ 
การจัดการหน่วยความจ า การท างานเสมือนจริงโดยใช้ virtual machine based และ container 
based ซีพียู เครือข่าย ไฟล์ ดิสก์และการจัดการ การจ าลองระบบเสมือนจริง ระบบอินพุตเอาพุต 
ระบบปฏิบัติการส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 

Principle and evolution of operating systems, characteristics of 
operating sytem, multi- tasking systems, multi-user systems, memory allocation and 
memory management, virtualization technology:  memory, CPU, file, and storage, 
emulation and cloud computing, cloud computing architecture, security 
management, application development for cloud computing 
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4123511 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence  

ความหมายและวัตถุประสงค์ของปัญญาประดิษฐ์ สาขาของปัญญาประดิษฐ์ 
พ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์ พ้ืนฐานด้านตรรกะ องค์ประกอบและกระบวนการของระบบการรู้โดย
ใช้เหตุผลอย่างอัตโนมัติ การเข้าใจภาษามนุษย์ การประมวลผลภาพ หุ่นยนต์ เทคนิคที่ใช้ส าหรับ
ปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ การค้นหา การอนุมาน และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

Definition and objectives of artiticial intelligence, branches of artificial 
intelligence, fundamentals of artificial intelligence, basic logic, automated controls 
using  artificial intelligence, speech recognition, image processing, robotics, 
techniques of using artificial intelligence, knowledge representation, searching, 
implication, artificial intelligence applications 
   
4123709 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 

 Computer Networks and Data Communications 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ระบบการส่งข้อมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบการสื่อสารข้อมูล การวิเคราะห์
ระบบสื่อสาร สถาปัตยกรรม OSI และ TCP/IP โพรโทคอล IPv4 และ IPv6 โทโพโลยีของระบบ
เครือข่าย การฝึกออกแบบระบบเครือข่าย การฝึกปฏิบัติใช้โพรโทคอลเร้าติ้ง การฝึกคอนฟิกและใช้
งานระบบเครือข่าย 

Fundamentals of computer communcations, analog and digital 
communications, networking devices, network analysis, network architectures:  OSI, 
TCP/IP, IPv4 and IPv6, network topologies, routing and routing protocols 
   
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
4123713 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Circuit Description and Computing Device Maintenance 
ระบบ BUS โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์  สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์ เฟส 

หน่วยความจ า หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม 
หลักการซ่อมเบื้องต้น การติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการบ ารุง
ระบบคอมพิวเตอร์ 
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System BUS by using micro- processor, clock, interface, memory, 
input/output unit, maintainance devices, maintainance concept, software installation 
and pheripheral devices, practical session on maintainance software  
 
กลุ่มวิชาเลือก  
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
4121107 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Fundamental Computer Science 
ความรู้ พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการท างานของคอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบ และหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  พ้ืนฐานการประมวลผลแบบควันตัม  
ระบบเลขฐาน ข้อมูลและระบบสารสนเทศ การแทนค่าข้อมูล ผังงานเบื้องต้น ภาษาคอมพิวเตอร์
ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมด้วยบล็อก คุณธรรม
และจริยธรรมทางวิชาชีพด้านสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แนวโน้มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

Fundamentals of computer science, computer structure and computer 
operations, hardware and software, basic quantum computing, base numbers, data 
and information system, data representation, basic flowcharting, computer 
languages, programming concepts, block programming, morality and ethics in 
information technology, software intellectual property and related laws, computer 
and technology trends   
   
4121501 กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 Information Technology  Laws 
บริบททางด้านคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบัน กฎหมายด้านคอมพิวเตอร์และ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์กรที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการท างานและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และอ่ืน ๆ  เครื่องหมายการค้า กฎหมายทางด้านการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูล  

Computer contexts in the modern society, computer and e-commerce 
laws, computer crime and information technology laws, official organization of 
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standard and ethical policy, intellectual property laws such as patent, petty patent, 
copyright, etc., trademarks, data protection and data security law  
   
4122207 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Database System 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ NoSQL และ GraphQL  การออกแบบและจัดการ

ฐานข้อมูลด้วย NoSQL และ GraphQL ค าสั่งภาษาส าหรับการเพ่ิม ค้นคืน ปรับปรุง และลบข้อมูล 
การรายงานข้อมูล การโยกย้ายระบบฐานข้อมูล การส ารองฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติใช้ค าสั่งและการประยุกต์ใช้งาน 

NoSQL and GraphQL basics, design and management of NoSQL and 
GraphQL, SQL query, update, insert, and delete commands, data report, data 
migration, data backup, database security and safety, database applications 
   
4123101 นวัตกรรมและผู้ประกอบการทางธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Innovation and Entrepreneurship  

แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดิจิทัล การสร้างธุรกิจ การวางแผนทางธุรกิจ 
การตลาดดิจิทัล กฎหมายคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการนวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม กลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรม เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางธุรกิจ นวัตกรรม
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม นวัตกรรมส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ และ
กรณีศึกษา 

Digital entrepreneur concepts, business start-up, business plans, digital 
marketing, entrepreneurs’s related computer laws, theory and concept of innovation 
management, innovation development strategies, modern tools for entrepreneurs, 
applied business innovation, innovation for small and medium- size enterprices, 
innovation for startup business, and case studies 
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4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Seminar in Computer  

ศึกษาและสัมมนาเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอข้อมูล การใช้เครื่องมือฝึกปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้กับ
ท้องถิ่น 

Studies and seminar on modern technology, compouter science, and 
related topics, presentation, tools and practical session, applied a selected topic to 
the locality  
   
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
4123202 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 Big Data Analytics  

ข้อมูลทางธุรกิจ แหล่งข้อมูลของข้อมูลขนาดใหญ่ การคัดเลือก ประมวลผล 
วิเคราะห์และน าเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งปริมาณและความหลากหลาย เทคนิค
และการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลบนสื่ออิเลกทรอนิกส์สมัยใหม่และเว็บเทคโนโลยี การสกัดความรู้
จากฐานข้อมูล และกรณีศึกษา 

Business data, data sources of big data, data selection, data processing, 
data analysis, and presentation of dynamic data, analysis technique for modern 
media and web technology, knowledge extraction from database, and case studies 
   
4123203 พื้นฐานทางวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Fundamental of Data Science  

ความรู้เบื้องต้นวิทยาการข้อมูล ความส าคัญของวิทยาการข้อมูล กระบวนการทาง
วิทยาการข้อมูล การคิดเชิงออกแบบส าหรับวิทยาการข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียม
ข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงท านาย การสื่อสาร
ด้วยข้อมูลและการท าข้อมูลให้เป็นภาพ และการประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลท้องถิ่น 

Fundamentals of Data Science, Data Science significances, Data Science 
procedures, analytical design of Data Science, data gathering, data preparation, data 
seeking, descriptive data analysis, predictive data analysis, data visualization, case 
studies in Data Science, applied Data Science for locality  
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4123510 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Human Computer Interaction 

ความสัมพันธ์และการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับการออกแบบระบบเชื่อมต่อ วิเคราะห์
ความต้องการหลัก ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ภาษาศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาการจัดการในการออกแบบและพัฒนาระบบตอบโต้ของคอมพิวเตอร์ ปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่ืน ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ความเป็นส่วนตัว
และสภาพแวดล้อมในการท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการปฏิสัมพันธ์จากการ
ประสานผู้ใช้งาน 

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 
   
4123610 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Animation  

ขั้นตอนการท างานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างแอนิเมชันแบบ
สองมิติ และสามมิติ การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด และ
การเรนเดอร์งานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Production processes of computer animation, production of 2D and 3D 
animation, story creation, storyboard writing, animated character and scence creation 
   
4123639 เทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
 Blockchain Applications   

แนวคิดและหลักการท างานของเทคโนโลยีบล็อกเชน ประเภทของเทคโนโลยีบล็อก
เชน สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับธุรกิจ การศึกษา 
การเงินธนาคาร ภาครัฐ และอ่ืนๆ  การบริหารจัดการความเสี่ยง และการฝึกประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีบล็อกเชน 

Principle and theory of blockchain technology, blockchain categories, 
blockchain architecture, blockchain applications in business, education, finance, 
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government etc. , blockchain’ s risk management, and a practical session on 
blockchain technologies  
   
4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Research Techniques in Computer Science 
ขั้นตอนและระเบียบวิธีในการท าการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้งาน

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ การก าหนดหัวข้อเรื่องและการค้นหาข้อมูล การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารายงาน การ
น าเสนอรายงานและอภิปรายทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน 

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

แนวคิดการจ าลองสรรพสิ่งด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ 
คลาสและโครงสร้างของคลาส หลักการพ้ืนฐานส าคัญของการโปรแกรมเชิงวัตถุ Encapsulation, 
Inheritance, Polymorphism, การท า Overloading และ Overriding การก าหนดข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การควบคุมโปรแกรม โดยฝึกเขียนโปรแกรมในเชิง
วัตถุจากภาษาใดภาษาหนึ่ง 

Object oriented concepts, object characteristics and attributes, class 
structures, fundamental object oriented programming, encapsulation, Inheritance, 
polymorphism, overloading and overriding, data assignment, graphical user interface 
(GUI) , program control, practice on object oriented programming by using a chosen 
programming language   
   
4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

 Web Programming 
หลักการและแนวคิดในการออกแบบเว็บแอพพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

ด้วยภาษา มาร์กอัป และภาษาสคริป การเขียนโปรแกรมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกข่ายและแม่
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ข่าย การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย Web Service การควบคุมหน้าเว็บแอพพลิเคชันที่ตอบสนองแบบ 
RESTful ความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บเบื้องต้น 

Principle and concept of web application, markup language and 
scripting language programming, client- server data transmission, web service, RESful 
web development, basic web security    
   
4122314 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5) 
 Mobile Application Developments  

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์พกพา ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์พกพา 
เครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา การออกแบบหน้าต่างแอปพลิเคชัน การ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การเผยแพร่แอปพิลเคชัน การติดตั้งแอปพลิเ คชันบน
อุปกรณ์พกพา การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์คอย่างใดอย่างหนึ่ง 

Fundamentals of mobile devices, mobile operating systems, 
development tools for mobile devices, GUI design, data connection over computer 
networks, application distribution, application installation, application development 
using a selected framworks 
   
4123308 การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Game Programming 
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ ฝึกเขียนโปรแกรมเกมโดยใช้

ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนางานเกมในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการสรรสร้างงานเกมในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น เกมผ่านระบบเครือข่าย, เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นต้น ผลกระทบต่อสังคม แนวโน้มและ
แนวทางการพัฒนาเกม 

Game programming processes, computer languages for game 
programming, creativitive game development such as online game, simulation, social 
impacts, game development trends 
   
4123714 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านไอโอที 3(2-2-5) 
 IoT Applicaitons  

ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับ IoT การ
ออกแบบ IoT เชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสื่อสารของ IoT ทาง Serial, Digital, Analog, I2C 
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และ SPI การประยุกต์ใช้งาน IoT การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย IoT โดยใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง  

Literature on Internet of Things (IoT), IoT development tools, loical and 
physical design of IoT, IoT’ s communication over Serial, Digital, Analog, I2C and SPI 
channels, IoT applications, Internet connection for IoT, IoT programming practices 
using a selected programming language 
 
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
4121301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 3(2-2-5) 
 Python Programming  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไพธอน เครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรม ไวยากรณ์ของ
ภาษาไพธอน ตัวแปร ตรรกะบูลีน ชนิดข้อมูลตัวเลข โครงสร้างข้อมูลในภาษาไพธอน ตัวด าเนินการ 
เงื่อนไข การวนซ้ า ฟังก์ชันและคลาส การอ่านและเขียนไฟล์ การรับและส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย การเชื่อมต่อและส่งค าสั่งฐานข้อมูล การติดตั้งและใช้งานไลบรารีของภาษาไพธอน  ฝึก
เขียนและพัฒนาโปรแกรม 

Fundamentals of python programming, tools for python programming, 
python syntax, variables, boolean, number systems, data structure in python, 
operators, conditional statements, looping, functions and classes, read/write of data, 
python network communication, database connection and SQL commands, 
installation and implementation of python libraries, practical session and software 
development  
   
4122315 การออกแบบและพัฒนาเอพีไอ 3(2-2-5) 
 API Design and Development  

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเอพีไอ โพรโทคอล HTTP สถาปัตยกรรมส าหรับเอพีไอ การ
ออกแบบและพัฒนาเอพีไอ สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส การพัฒนาไมโครเซอร์วิส โพรโทคอลด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย JSON Web Token (JWT), JSON Web Signature (JWS),  JSON Web 
Encryption (JWE)  and HTTP Authorization headers และการฝึกปฏิบัติ เขียนโปรแกรม
ประยุกต์ใช้งานเอพีไอ 

Application Programming Interface ( API)  basics, HTTP protocol, API 
architecture, API design and implementation, micro-service architecture, micro-service 
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implementation,  API security standards namely, JWT, JWS, JWE and HTTP 
Authorization headers, programming practices and applied API   
   
4122613 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 

 Computer Graphics 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างภาพ พ้ืนฐานการแสดง

ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ เครื่องมือและเทคนิคของการสร้างภาพ กราฟิกแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ การแปลงภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การซ่อนและลดข้อมูลภาพ การให้สีและการแรเงา การ
สร้างภาพเคลื่อนไหว และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 

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   
   
4122616 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 3(2-2-5) 

 Wireless Computer Networks 

ความส าคัญของระบบเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น เครือข่ายไร้สาย Cellular IoT การ
ประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย กลไกการบริหารจัดการควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ประเด็น
ด้านความมั่นคงของระบบไร้สาย การปรับแต่งเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพ โพรโทคอลใน
ระบบเครือข่ายไร้สาย งานเครือข่ายไร้สายในอนาคต 

Wireless Local Area Networks (WLAN)  meaning, cellular IoT networks, 
wireless-network applications, network managements, wireless security, an efficiency 
improvement of wireless networks, wireless- network protocols, future wireless 
networks 
   
4123309 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป  3(2-2-5) 
 JavaScript Programming  

หลักการและไวยกรณ์ของภาษาจาวาสคริป การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจา
วาสคริป ฟังก์ชันในตัวของภาษาจาวาสคริป การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Real-time การพัฒนา
โปรแกรมลูกข่ายและแม่ข่าย การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์น าเข้า การควบคุมส่วนแสดงผลบนเว็บที่
ตอบสนองแบบพลวัต 
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Concepts and programming syntax of JavaScript, JavaScript 
programming, built-in functions in JavaScript, real-time data connection, client-server 
programming, input sources, and other peripheral devices, dynamic data 
presentation  
   
4123513 ความม่ันคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Security and Safety 
การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

การวางแผนความมั่นคงทางสารสนเทศ โปรแกรมด้านความมั่นคง เครื่องมือวิเคราะห์ การประเมิน
ความเสี่ยง ระบบการป้องกัน ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส ถอดรหัส การบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ
เครือข่าย การป้องกันภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกันความ
เสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล  

Information security management, information security standards, 
security management plans, security software, network analysis tools, network risk 
assessment, prevention systems,  firewall, data encryption, data decryption, network 
user management, computer threat prevention , computer crime prevention, data 
loss prevention, data recovery system 
   
4123516 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์ 3(2-2-5) 
 Unix Operating System  

แนวคิดและหลักการของระบบปฏิบัติการยูนิกส์ ค าสั่งระบบปฏิบัติการยูนิกส์ 
สิ่งแวดล้อมของระบบปฏิบัติการยูนิกส์ เคอร์เนล การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจ า 
อินพุทเอาท์พุท ระบบแฟ้มข้อมูล การใช้ค าสั่งระบบปฏิบัติการยูนิกส์ การเขียนโปรแกรมเชลล์
สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกส์  

Unix operating system, unix commands, unix environments, kernel, 
process management, mememory management, input and output systems, files and 
folder systems, a practical session of unix commands, shell script programming in 
Unix operating system  
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4123517 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-2-5) 
 Machine Learning Implemenation  

ศึกษาอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง Logistic Regression, Naive Bays, Linear 
Regression, Support Vector Machine, เครือข่ายประสาทเทียม k-means การเขียนโปรแกรม
การเรียนรู้ของเครื่อง และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องและดีบเลิร์นนิ่งกับข้อมูลในศาสตร์
ด้านอื่น ๆ 

Machine learning algorithms :  Logistic Regression, Naive Bays, Linear 
Regression, Support Vector Machine, Neural Networks, and K- means, machine 
learning programming, applied machine learning and deep learning techniques for 
other sciences 
   
4123715 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Networks  

ความหมายและความส าคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ SDN, CDN, ICN เครือข่าย
จ าลอง การติดตั้ง ควบคุม และบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลระบบเครือข่าย โพร
โทคอลจัดการเครือข่าย ค าสั่งและการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียน
สคริปควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติ
หัวข้ออินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เครือข่ายสมัยใหม่ 

Network theory and network significances, SDN, CDN, and ICN networks, 
network emulation, installation, configuration, and network management, network 
protocols, network configuration protocols, network commands and network 
configuration, network scripting, network programming, practices on selected topics 
in modern internet and network technologies 
   
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
4123638 เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
 IoT Applications  

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไอโอที โปรแกรมประยุกต์ด้านไอโอที  การคอนฟิกระบบไอ
โอที การบริหารจัดการไอโอทีโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้ชุดอุปกรณ์ไอโอทีส าหรับงาน
ประยุกต์กับระบบอัฉริยะด้านใดด้านหนึ่งในท้องถิ่น เช่น โรงเรือนอัตโนมัติ แปลงเกษตรอัตโมัติ 
บ้านอัฉริยะ เป็นต้น 
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Internet of Things (IoT) literacy, IoT tools and applications, IoT system 
configuration, IoT management software, a practical use of IoT equiments in 
localities’ s smart applications ( such as smart farm, smart argriculture, and smart 
home)  
   
4123716 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารของเครื่องจักร 3(2-2-5) 
 Machine Communication and Networks  

เครือข่ายของเครื่องจักร เครือข่ายส าหรับไอโอที โพรโทคอลส าหรับการสื่อสาร
ระหว่างเครื่องจักร เครือข่ายระยะไกลและใช้พลังงานต่ า การติดตั้งและใช้งานโพรโทคอล โพรโทคอ
ลแบบ Publish-Subscribe โพรโทคอลแบบ Constrained Application Protocol และการ
ประยุกต์ใช้โพรโทคอลส าหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไอโอที 

Machine communication, Internet of Things ( IoT)  networks, Machine  
machine communication (M2M) , Long-Range and Low- power Networks (LPWAN) , 
Publish- Subscribe networks, Constrained Application Protocol ( CoAP) , a selected 
topic in IoT application protocols  

 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์     2(90) 

 Preparation for Field Experience in Computer Science 
จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์  โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ 

Field experience preparation for knowhow and work opportunity, 
student self-leaning, skills, attitude, inspiration and Computer Science 
professionalism in real situation    
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4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  5(450) 
 Field Experience in Computer Science   
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงาน

หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ใน
อาชีพ 

Field experiences in Computer Science in real organizations for 
expertises : knowhow, skills, attitude and experiences 
   
4123802 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 Cooperative Education Preparation 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน

สหกิจศึกษา ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
และทักษะทางด้านวิชาชีพก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคใน
การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการเลือกสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพ่ือสังคมการท างาน การเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ เกี่ ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เทคนิคการ
น าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ 

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 
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4124802 สหกิจศึกษา   6(540) 
 Cooperative Education   
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4123802 เตรียมสหกิจศึกษา 

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวใน
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด มีการก าหนด
ภาระหน้าที่อย่างชัดเจน มีการบันทึกการปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบของสาขาวิชา  

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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  3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1
. 

นายธงชัย  เจือจันทร์ 
(1-3209-00084-21-4) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ อนุ
สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

2562 
 
2556 
 
2553 

24 24 24 24 24 

2
. 

นายวาฤทธ์ิ นวลนาง 
(3-3203-00669-22-6) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ค.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา) 
ค.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
บธ.บ. (ระบบ
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร ์
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร ์
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร ์

2559 
 
 
2553 
 
2549 

24 24 24 24 24 

3
. 

นายนพรัตน์   โพธิ์สิงห์ 
(3-4499-00005-24-5) 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 
วิทยาลัยครสูุรินทร ์

2548 
 
2537 

24 24 24 24 24 

4
. 

นายสุวัฒน์ กล้วยทอง 
(3-3213-00102-67-7) 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร ์

2556 
 
 
2548 

24 24 24 24 24 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

5
. 

นายเอกธนัช  
เหลืองศิริวรรณ 
(3-3304-00871-12-4) 

อาจารย ์ วท.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธาน ี
 
สถาบันราชภฏั
สุรินทร ์

2554 
 
 
2547 

24 24 24 24 24 

6
. 

นายวีระชัย  บุญปก 
(3-3313-00206-54-5) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันราชภฏั
สุรินทร ์

2545 
 
 
2540 

24 24 24 24 24 

7
. 

นางฐิตาภรณ์ นิลวรรณ 
(3-3201-00100-25-4) 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)  

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันราชภฏั
สุรินทร ์

2546 
 
 
2540 

24 24 24 24 24 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 เนื่องจากวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (5 หน่วยกิต) หรือสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)  ซึ่ง
จะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียน เรียน  โดยมีการ
ประเมินผลรายวิชาผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาและการบริหารจัดการทางธุรกิจ  
โดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
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  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
 ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือการวิจัย เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการ
บริการสังคม หรือเพ่ือความบันเทิง และสามารถปรับปรุงพัฒนาทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ร่วมโครงงาน จ านวน 1 คน และ/หรือ 2 คน ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีซอฟต์แวร์และรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
สาขาวิชาก าหนดอย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ศึกษาปัญหาทั่วไปหรือปัญหาเฉพาะเรื่องเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา การเขียนผังงานหรือ
ออกแบบระบบงานเพ่ือแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษา
หนึ่งหรือหลายภาษา เพ่ือใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ตลอดจนการท าโครงการพิเศษทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีขอบเขตงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานโครงงาน จ านวน 1 คน และหรือ 2 คนมีความเชี่ยวชาญใน
การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการท างาน ซอฟต์แวร์ที่ได้สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ หรือ
ต่อยอดสร้างธุรกิจได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี  2  ของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
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  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในการท าโครงงาน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานการวิจัยตามรูปแบบที่ก าหนด น าเสนอผลตามระยะเวลา 
น าเสนอหลักการท างานอย่างเป็นระบบ จัดสอบการน าเสนอโดยคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
 
6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าสตาร์ทอัพ 
 ข้อก าหนดในการท าสตาร์ทอัพ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างธุรกิจ โดยนักศึกษาต้องเขียนแผนทางธุรกิจเพ่ือเสนอขอทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
หรือผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งมีผู้ร่วมท าสตาร์ทอัพจะเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร หรือตามข้อก าหนดของแหล่งทุน นักศึกษา
จะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีการรายงานผลตามรูปแบบของแหล่งทุน และตามระยะเวลาที่แหล่ง
ทุนก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรฯ ก าหนด โดยมุ่งเน้นการสร้างผลงานเพ่ือ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ 
 6.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ศึกษาจุดอ่อนทางธุรกิจ (Pain Point) หรือปัญหาเฉพาะของผู้ประกอบการ ศึกษา
แนวทางการสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกับผู้ประกอบการ หรือการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน การ
เขียนแผนธุรกิจดิจิทัล การสร้างผังงาน การออกแบบระบบงาน เพ่ือน าไปพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ส าหรับ
การเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล และสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจดิจิทัล เพ่ือของงบประมาณสนับสนุนส าหรับท าธุรกิจ
ท าสตาร์ทอัพ จ านวนไม่เกิน 3 คน มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ใน
การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์จากแผนทางธุรกิจสามารถด าเนินกิจการในระดับ
เริ่มต้นได ้
 6.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี  2  ของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 
 6.4 จ านวนหน่วยกิต 
  5  หน่วยกิต 
 6.5 การเตรียมการ 
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  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษา
และตัวแทนภาคธุรกิจเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ท าหน้าที่วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ และให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านช่องทางต่าง ๆ มีการวางแผนพัฒนาซอฟต์แวร์และการ
น าไปใช้ในธุรกิจ และมีห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกส าหรับการท าธุรกิจสตาร์ท
อัพ 
 6.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าของการด าเนินธุรกิจ การจัดเก็บรายได้ โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและตัวแทนภาคธุรกิจ ท าหน้าทีป่ระเมินผลตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของหลักสูตร
ฯ โดยอาจปรับปรุงหัวข้อการประเมินโดยใช้ดุลพินิจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร มีการน าเสนอผลการด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ จัดสอบการน าเสนอผลงานและผล
ประกอบการต่อคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน   
 

  



61 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ 1) มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
การวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ในกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1) ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน 
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
 2)  มีกิ จกรรมนักศึกษาที่ มอบหมายให้นั กศึ กษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึก
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3) มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน   
ตรงเวลา  และมาเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนเสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1)  มีการให้ความรู้ถึ งผลกระทบต่อสังคม และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1) การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การท าโครงงานและ
การท าสตาร์ทอัพ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และ
สมดุล มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีความสามารถ
ในการสื่อสาร ตระหนักในคุณค่าแห่งคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้ 
เป็นอย่างด ี
  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ชุมชน สังคม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
ทัง้ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
  1) มีคุณธรรมค้ าจุนโลก มีธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน
มีธรรมคุ้มครองโลก 
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความเสียสละ อดทน ความรั บผิดชอบ  
และความซื่อสัตย์สุจริต 
  3) มีจิตส านึกต่อสังคม รักความเป็นประชาธิปไตย ใจกว้าง มีความ 
เป็นธรรม 
 2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี(Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (InteractiveeAction 
Learning) 
  3) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
  4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
  3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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 2.1.2 ความรู้ 
  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้เนื้อหาสาระในทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนภาษาและการสื่อสาร เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
   1) แนวคิด ระบบและประเด็นปัญหาทางสังคม วิธีการเชิงระบบ และ
เชิงองค์รวมในการประเมินประเด็นปัญหาทางสังคม ลักษณะของสังคมท่ีดี กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมสังคม การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิต
ของบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหาทางสังคม 
   2) แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ วิธีการเชิงระบบ 
และเชิงองค์รวมในการประเมินประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจลักษณะเศรษฐกิจที่ดีกลยุทธ์การเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถี
ชีวิตของบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
   3) หลักของการสื่อสารทฤษฎีพ้ืนฐานทางพฤติกรรมมนุษย์ การพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันของมนุษย์ และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน   
   4) หลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
แนวคิด  ระบบ และประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา วิธีการเชิงระบบ และเชิงองค์รวมในการประเมิน
ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ลักษณะสิ่งแวดล้อมท่ีดี กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตของบุคคลที่มีต่อ
ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม   
  2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(Inquiry Method) 
   2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้      
   3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้  
และทฤษฎี 
   4) การเรียนรู้ร่วมมือ (CollaborativeeLearning) เพ่ือประยุกต์และ
ประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
   5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  
ในด้านต่าง ๆ คือ 
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะของ
องค์ความรู้ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ   
   5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับ
คุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนภาษาและการสื่อสารในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มาของสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
   1) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ  
   2) สามารถประมวล แสวงหาความรู้ สรุปความ ตีความ และประเมิน
ค่าสารสนเทศ โดยเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงสู่สังคม 
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพ และทางสังคม (Problem-Based Learning) 
   2) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-Based Learning) 
   3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Researcheand 
Development และ Vision-Based Learning) 
   4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
   2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล 
ที่หลากหลาย การปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์จึง
จ าเป็นต้องสอดแทรกทักษะและเนื้อหาสาระต่อไปนี้  
   1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีมุมมอง 
เชิงบวก การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
   2) สามารถแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
  2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ  
   1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (ParticipativeeLearning 
Through Action) 
   2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนอ
งานวิชาการ 
   3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(Reflective Thinking) 
   4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
   3) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการ
อภิปรายซักถาม 
   4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 



66 
 

 2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะต่างๆ ดังนี้ 
   1) สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และแปลความหมายข้อมูลข่าวสาร
ทั้งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์   
   2) สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และแปลความหมายข้อมูลข่าวสาร
ทั้งท่ีเป็นภาษาพูด ภาษาเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
   3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประเด็นส าคัญด้านต่าง ๆ จากสื่อ  
   2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประเด็น
ส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
  2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญจากการศึกษา 
   2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญจากการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร   
 2.1.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตร สู่รายวิชาเฉพาะด้าน 
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   
  2.1.6.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีคุณธรรมค้ าจุนโลก มีธรรมยึดเหนียวใจบุคคลและประสานหมู่ชน 
มีธรรมคุ้มครองโลก 



67 
 

   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความเสียสละ อดทน ความรับผิดชอบ และ
ความซื่อสัตย์สุจริต 
   3) มีจิตส านึกต่อสังคม รักความเป็นประชาธิปไตย ใจกว้าง มีความเป็น
ธรรม 
  2.1.6.2 ความรู้ 
   1) แนวคิด ระบบและประเด็นปัญหาทางสังคม วิธีการเชิงระบบ และ
เชิงองค์รวมในการประเมินประเด็นปัญหาทางสังคม ลักษณะของสังคมท่ีดี กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมสังคม การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิต
ของบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหาทางสังคม 
   2) แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ วิธีการเชิงระบบ 
และเชิงองค์รวมในการประเมินประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ลักษณะเศรษฐกิจที่ดี กลยุทธ์การเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถี
ชีวิตของบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
   3) หลักของการสื่อสาร ทฤษฎีพ้ืนฐานทางพฤติกรรมมนุษย์ การพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันของมนุษย์ และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน   
   4) หลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
แนวคิด  ระบบ และประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา วิธีการเชิงระบบ และเชิงองค์รวมในการประเมิน
ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ลักษณะสิ่งแวดล้อมท่ีดี กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตของบุคคลที่มีต่อ
ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม     
  2.1.6.3 ทักษะทางปัญญา  
   1) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ  
   2) สามารถประมวล แสวงหาความรู้ สรุปความ ตีความ และประเมิน
ค่าสารสนเทศ โดยเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงสู่สังคม 
  2.1.6.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีมุมมองเชิง
บวก การเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี  
   2) สามารถแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม   
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  2.1.6.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และแปลความหมาย ข้อมูลข่าวสาร
ทั้งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์   
   2) สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และแปลความหมาย ข้อมูลข่าวสาร
ทั้งท่ีเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
   3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 
กลุ่มวิชาภาษา บังคับ  9  หน่วยกิต                
1501101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารในชีวิตประจ าวัน (บังคับ) O  O O O  O O    O  O 
1501102 ภาษาอังกฤษประยกุต์เพ่ือการสนทนา (บังคับ)  O  O O O  O O    O  O 
1501103 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร (บังคับ) O  O O O  O     O   
1501204 ภาษาเขมรท่ีสัมพันธ์กบัภาษาไทย (เลือก) O  O O O  O     O   
1501205 ภาษาเขมรเพ่ือการสือ่สาร (เลือก) O  O O O  O     O   
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต  
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

              

2001101 ความงามของชีวิต (บังคับ)     O O  O    O O O 
2001102 ศาสตร์พระราชา  (บังคับ)      O      O O O 
2001203 สุรนิทร์ศึกษา (เลือก) O  O   O O     O O O 
2001204 อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก  (เลือก) O   O  O O O    O O O 
2001205 ความจรงิของชีวิต (เลือก)     O O O     O O O 
2001206 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  (เลือก) O   O O O O     O O O 
2001207 หน้าท่ีพลเมือง  (เลือก)     O O      O O O 
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รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต  
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ต่อ) 

              

2001208 การเป็นผู้ประกอบการสรา้งสรรค์ (เลือก) O  O O  O O      O O 
2001209 การรูส้ารสนเทศ (เลือก) O   O O  O O    O O  
2001210 วรรณกรรมและการสรา้งองค์ความรู้ (เลือก) O  O O O   O    O O  
2001211 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรมท้องถิน่ (เลือก) O      O     O O  
2001212 สุนทรียภาพของชีวิต (เลือก) O  O O O   O    O O  
2001213 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต (เลือก)     O  O O    O O O 
2001214 จติวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน (เลือก)     O  O O    O O O 
2001215 จติวิทยาเพ่ือการใช้ชีวิตอยา่งมีความสุข (เลือก)     O  O O    O O O 
2001216 หลักการบรหิารและการจดัการ (เลือก)   O O  O O      O O 
2001217 มนุษยก์บัเศรษฐกจิ (เลือก)    O  O O      O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) (ต่อ) 

  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

  ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บังคับ 9 
หน่วยกิต  

              

4001101 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต  
(บังคับ) 

O  O O O O        O 

4001102 ศาสตร์เพ่ือชวิีต (บังคับ) O  O O O O        O 
4001103 การรูดิ้จทัิล (บังคับ) O  O O O O  O       
4001204 คณติศาสตร์กบัการบรหิารชีวิต  (เลือก) O  O O O O        O 
4001205 ส่ิงแวดล้อมกบัชีวิต (เลือก) O  O O O O        O 
4001206 สุขภาพชีวิต (เลือก) O  O O O O        O 
4001207 อาหารกบัวิถีชีวิต (เลือก) O  O O O O        O 
4001208 ช่างพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน (เลือก) O  O O O O       O  
4001209 การเกษตรยัง่ยนื  (เลือก) O  O O O O       O  
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  หมวดวิชาเฉพาะด้านเป็นหมวดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา สามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์
โปรแกรมจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ 
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เ พ่ือให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามท่ีระบุไว้ 
    1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
    2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
    3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
    4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
    5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสังคม 
    7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม และการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้ อ่ืน      
เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
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รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม และเสียสละ 
   2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน 
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
    2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
    4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2.2 ความรู้ 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้น ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและ
ช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
    1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
    3) สามารถวิเคราะห์ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
    4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ 
    5) รู้เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
    6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้
จริง 
    8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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    การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง 
ๆ คือ 
    1) การทดสอบย่อย 
    2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
    4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
    5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
    6) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกงาน 
  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพ่ึงตนเองได้
เมื่อจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอน
ในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้ 
    1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
    2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
    3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ 
    4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม 
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    การวัดมาตรฐานในข้อนี้ สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษา 
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถาม
เกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร ์
    2) การอภิปรายกลุ่ม  
    3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง  
   2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมา
ก่อนคนที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ให้นักศึกษาระหว่างที่สอน หรืออาจให้นักศึกษาเรียนวิชาทางด้าน
สังคมท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา 
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
   3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   5) สามารถเป็นผู้ ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์ทั้ งส่ วนตัว  
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
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   2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้ อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
    3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างด ี
    4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
    5) มีภาวะผู้น า 
   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน  
ที่เก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์ 
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
    3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
    4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
    การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษา
แก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์ และกลุ่ม
นักศึกษา 



77 
 

 

   2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
   2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ โดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
    2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
  2.2.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping)  
   ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
   2.2.6.1 คุณธรรม จริยธรรม 
    1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
    2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
    3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
    4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
    5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสังคม 
    7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2.2.6.2 ความรู้ 
    1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
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    3) สามารถวิเคราะห์ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
    4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ 
    5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
    6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้
จริง 
    8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   2.2.6.3 ทักษะทางปัญญา 
    1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
    2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
    3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ
    4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม 
   2.2.6.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
    3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
    5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว  
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
    6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
 



79 
 

 

   2.2.6.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน  
ที่เก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์ 
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
    3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
    4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

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 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

  O O O   
 O      

    O O O  
 O  

  O O 

4111101 หลักสถิติ 
  O O O   

 O      
    O O O  

 O  O 
 O O 

4122102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  O O O  O  O  O    

   O O 
 O  

 O O O   O 
4122403 คณติศาสตรส์ าหรบัวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  O O O   
       

    
 O O  

 O  O  O O 

วิชาเฉพาะด้าน 
1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                              

4122205 ระบบฐานข้อมลู 
  O O O O  

  O  O O O  
  O O O O  

 O O 
  O O 

2. กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์                              

4123637 โปรแกรมประยุกตด์า้นธุรกิจ 
  O O O   

  O  O O O 
  O O 

 O O O  O    O O 

4123905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
   O O 

    O     
    O O 

 O     O 
  

4124905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
   O O 

              O 
      O 

  

4123906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 1 
   O O 

    O         O O 
 O     O 

  

4124906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 2 
   O O 

              O 
      O 
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รายวิชา 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

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)                                                   

3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                              

4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4122310 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   O O O       O O     O O O O O  O O   O O 
4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ั์นสงู   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4122503 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม    O O O       O O O   O   O O   O   O O O 
4122506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ    O        O O    O   O  O   O   O O 

4. กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                              

4121205 โครงสร้างข้อมูล   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4122509 ระบบปฏิบัติการและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4123511 ปัญญาประดิษฐ์   O O O O    O  O O O   O O  O O   O O   O O 
4123709 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล   O O O     O  O O O   O O  O O   O O   O O 

5. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                              

4123713 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   O O O O    O  O O O   O   O O O  O    O O 
วิชาเลือก                              

1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                              

4121107 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   O O O O   O O  O  O   O O O O O   O O   O  
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รายวิชา 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

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)                                                   

4121501 กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   O O  O    O  O O    O O O O O   O O   O  

4122207 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง   O O O O    O  O O O    O  O O   O O   O O 

4123101 นวัตกรรมและผู้ประกอบการทางธุรกิจดิจิทัล   O O      O  O O    O O O O O   O O   O  
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์    O O     O  O        O O O      O O 

2. กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์                              

4123202 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่   O O O     O  O O O O  O   O O   O    O O 
4123203 พื้นฐานทางวิทยาการข้อมูล   O O O     O  O O O   O   O O O  O    O O 
4123510 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์   O O O     O  O O O   O O  O O   O O   O O 

4123610 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์   O O O     O  O O O   O O  O O   O O   O O 
4123639 เทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้งาน   O O O     O  O O O O  O O  O O   O    O O 
4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   O O O     O  O O  O    O O O   O   O   

3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                              

4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4122314 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4123308 การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
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รายวิชา 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

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)                                                   

4123714 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านไอโอที   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4. กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                              
4121301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4122315 การออกแบบและพัฒนาเอพีไอ   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4122613 คอมพิวเตอรก์ราฟิก   O O O     O  O O O   O O  O O   O O   O O 
4122616 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย   O O O     O  O O O   O O  O O   O O   O O 
4123309 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป    O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ   O O O     O  O O O   O   O O   O O   O  

4123516 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์   O O O     O  O O O   O O  O O   O O   O O 
4123517 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4123715 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   O O O     O  O O O   O O  O O   O O   O O 
5. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                              
4123638 เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
4123716 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารของเครื่องจักร   O O O     O  O O O   O O  O O   O    O O 
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รายวิชา 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

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)                                                   

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                              

4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์       O  O O    O     O   O        

4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์                           O   

4123802 เตรียมสหกิจศึกษา       O  O O    O     O   O        

4124802 สหกิจศึกษา                           O   
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

ชั้นปีท่ี ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ หรืออ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะได้รับเม่ือเรียนจบแต่ละชั้นปี 
1 มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ออกแบบ

และใช้งานกราฟิก และการใช้งานระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 
2 เขียนโปรแกรมโต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

การบริหารและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย วิศวกรเครือข่าย และสามารถสร้างโปรแกรม
ส าหรับใช้งานได้  

3 ออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมประยุกต์และใช้งานด้านต่าง ๆ เป็นนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล  การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล และการโปรแกรมเพ่ือใช้งาน
บนอุปกรณ์พกพาและไอโอที เทคนิคการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

4 มีทักษะในการประยุกต์เขียนโปรแกรมเพ่ือการใช้งานด้านต่าง ๆ  มีทักษะทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการประกอบอาชีพ และสามารถบริหารโครงงานหรือสตาร์ทอัพได้ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  (ภาคผนวก ข) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และ
น าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้การทวนสอบ
ในระดับรายวิชา  ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  มีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้
โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการท าวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ หรือ 
  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1, ปีที่ 4 เป็นต้น หรือ 
   2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต หรือ 
  2.2.4 การประเมินจากสถานประกอบการอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถามหรือการ
สอบถาม ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตผู้ที่จบ
การศึกษาแล้วและเข้าศึกษาเพ่ือได้รับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ หรือ 
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  2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย หรือ  
  2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 129 
หน่วยกิต และข้อก าหนดเฉพาะ โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.2 มีระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
 3.3 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 3.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.5 กรณีเทียบโอนรายวิชา ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกต ิ
 3.6 มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อ เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
 1.3 มีการทดลองสอน/ประเมินการสอน 
 1.4 มีการก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยง 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการ
ลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 
  2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
  2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยในด้านต่างๆ ของคณะ 
  2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ใน
การพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐาน  
การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร 
 2.2 มีการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
  3.1.1 มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในหลักสูตร 
  3.1.2 มีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้อง
กับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 
  3.1.3 มีเครื่องมือในการสอบคัดเลือก ข้อมูลหรือวิธีการคัดเลือกที่โปร่งใส 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา              
  3.2.1 มีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือวิธีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่
นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข เพ่ือส่งผลให้อัตรา
การลาออกกลางคันของนักศึกษาลดลง 
  3.2.2 ระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ ความสามารถในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
  3.2.3 มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ 
  3.2.4 มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
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 3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
อัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา              
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ได้มีการก าหนดคุณสมบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  4.2.2 มีระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
  4.2.3 มีระบบการบริหารอาจารย์โดยก าหนดนโยบาย แผนกรอบอัตราก าลัง เพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.2.4 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  มีการวางแผนและการลงทุน 
งบประมาณและทรัพยากร และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ 
 4.2 การส่งเสริมอาจารย์ 
  มีการสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์
ด้านการสอน โดยการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  5.1.1 ผลการประเมินหลักสูตร 
  5.1.2 ผลการประเมินจากบัณฑิต 
  5.1.3 มีความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 
  5.1.4 มีการก าหนดสาระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของ
ผู้เรียนให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ตลอดจนการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใน
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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  5.1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 มีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น  ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
  5.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.3 การจัดการเรียนการสอนได้เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การ
เรียนการสอนสมัยใหม่ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในสถานที่
ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ 
  5.2.4 การจัดการเรียนการสอนเป็นตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.3  การก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
  5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
  5.3.2 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  5.3.3 มีความหมาะสมของระบบประเมิน เพ่ือให้สอดคล้องกับความส าคัญกับการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน มีวิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และการให้เกรดที่สะท้อน
ผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  5.3.4 มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
  5.3.5 มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 5.4  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
ในการก าหนดวิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาให้ครบทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 5.5  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
  มีการก าหนดการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุก
รายวิชา โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ มีส่วนร่วมในการสะท้อนถึงความต้องการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุม 
เพ่ือให้มีการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
และการใช้แบบประเมิน 
 6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน   
  มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือพัฒนา การ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑท์างคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา นอกจากนี้แล้วยังมีการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาของทางหลักสูตรเอง เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอตามที่นักศึกษาต้องการ 
  มหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ และสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นพ่ีเลี้ยงในการท าสาร์ตอัพ  และฝึก
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา  
 6.3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  มีกระบวนการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรมาใช้ในการจัดหาหรือปรับปรุงสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ให้เพียงพอตามที่นักศึกษาและคณาจารย์
ต้องการ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี
1 

ปีท่ี
2 

ปีท่ี
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80  มีส่วนร่วม
ในการประชุม เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร  

X X X X X 

2. มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552/มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2552 

X X X X X 

3. มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี
1 

ปีท่ี
2 

ปีท่ี
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. *** (เพ่ิมเติม) 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่าง
น้อยร้อยละ 30 ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 

   X X 

14. *** (เพ่ิมเติม) 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีผ่านระดับที่จ าเป็น อย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 

   X X 

ตัวบ่งชีบ้ังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 13 14 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  ช่วงก่อนการสอนจะมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร
และ/หรือการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนจะมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้าน
กระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงจะท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและ
ก าหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะดังกล่าวจะด าเนินการโดย 
  1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
  1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีม
ผู้สอน 
  1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
 2.2 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 จะต้องเร่งด าเนินการให้ผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 
4. การทบทวนและการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
และ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ 
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๙   
บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
“คณะ” หมายความว่า คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  
 “คณะกรรมการบริหารคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 “อาจารย์ประจ า” หมายความว่ า  บุคคลที่ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ค า
วินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด 

 
หมวด ๑ 

การรับนักศึกษา สภาพนักศึกษา และการพ้นสภาพนักศึกษา 
    

 
 ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี หรือ ๕ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้า
ศึกษา 
 
  ข้อ ๗  การรับเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี อาจด าเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือก วิธีคัดเลือก 
หรือวิธีการอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
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 ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 
 (๑) นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา ศึกษาใน
เวลาราชการที่เรียนเต็มเวลา 

(๒) นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ที่
เปิดสอนนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ อาจจะสอนในเวลาราชการได้ตามความเหมาะสม และมีเหตุผลอันควร โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 (๓) นักศึกษาเรียนข้ามมหาวิทยาลัย หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน เพ่ือน า
หน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ตนสังกัดได้ โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดี  

(๔) ผู้เข้าร่วมศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่น นอกเหนือจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นผู้เข้าร่วมศึกษาในบางรายวิชาได้ โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
มีสิทธิได้รับใบรับรองการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดี  
 (๕) นักศึกษาสมทบที่ เข้าศึกษา อบรมในหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเพ่ือให้
ประกาศนียบัตร 
 
 ข้อ ๙  การข้ึนทะเบียนนักศึกษา ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้วโดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช าระเงินตามระเบียบในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

(๒) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้
มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องมารายงาน
ตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 (๓) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา และเป็นนักศึกษาประเภท
ใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา และเป็นนักศึกษาประเภทนั้น การขอเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรหรือสาขาวิชาต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนประเภท
การศึกษาได้ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยให้นับระยะเวลาศึกษาต่อเนื่องจาก
ประเภทการศึกษาเดิม 
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 ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจะจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้นับ
ภาคการศึกษาท่ีได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การลาพักหรือถูกให้พักด้วย สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) นักศึกษาสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่
สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

(๒) นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๕๐ – ๑.๙๙  
 

ข้อ ๑๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ โดยไม่นับภาคการศึกษาแรก 
(๒) มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๕ เป็นเวลาสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  
(๓) ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในก าหนดระยะเวลา ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖  
(๕) ตาย 
(๖) ลาออก 
(๗) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

 (๘) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 (๙) ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้
เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย 
 (๑๐) กระท าการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออก 
 (๑๑) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท า โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ  
 
 ข้อ ๑๓  นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๒ (๘) และ (๙) อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณบดี และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และต้องช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพ
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาย้อนหลัง 
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 ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) นักศึกษาที่จะเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑    
ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการ
เรียน  
 (๒) การเปลี่ยนสาขาวิชา จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรเดิมและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ คณบดี และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมาย  
 (๓) นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 (๔) การเทียบโอนรายวิชา และจ านวนรายวิชาที่จะเทียบโอน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน 
 
 ข้อ ๑๕ การย้ายคณะจะด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) นักศึกษาที่จะย้ายคณะ ต้องศึกษาตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการเรียน และมี
คุณสมบัติอื่นตามท่ีคณะก าหนด 
 (๒) นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา  
 (๓) การย้ายคณะจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรเดิม คณบดีสังกัดเดิม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ และคณบดีสังกัดใหม่ และได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  
 (๔) ระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่วันเข้าศึกษาในคณะเดิม 
 (๕) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด
และสามารถย้ายคณะได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
  ในกรณีที่มีการย้ายคณะและสาขาวิชาในขณะเดียวกัน ให้ช าระค่าธรรมเนียมเฉพาะการย้ายคณะ 
 (๖) การเทียบโอนรายวิชา และจ านวนรายวิชาที่จะเทียบโอน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
 (๗) นักศึกษาที่ย้ายคณะให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้
โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเข้าศึกษาด้วย 
 (๘) ในกรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ การรับโอนจะกระท าได้เมื่อสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษาต่อสามารถรับได้โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมาย 
 (๒) คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับโอน 
      (ก) มีคุณสมบัติตามข้อ ๖   
      (ข) ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาค
การศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
 (๓) นักศึกษาที่มีความประสงค์มาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะศึกษานั้น พร้อมกับแนบเอกสารตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๔) นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้
ให้นับระยะเวลาศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
 (๕) การเทียบโอนรายวิชากรณีของนักศึกษาที่โอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
 
 ข้อ ๑๗  นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา
ที่ได้ศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการฝึกอาชีพ 
ทั้งนี้ให้เปน็ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
  

หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา รูปแบบการศึกษา หลักสูตร และระยะเวลาการศึกษา 

 
  
 ข้อ ๑๘  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ และ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาค
ฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 
 ข้อ ๑๙ รูปแบบการจัดการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
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 (๑) จัดการศึกษาในเวลาราชการ 
 (๒) จัดการศึกษาในวันสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 (๓) จัดการศึกษานอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลาราชการ 
 (๔) จัดการศึกษาบนระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ จัดการศึกษาทางไกล เป็นการจัดการศึกษา
โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๕) จัดการศึกษาที่เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเฉพาะทางและ
สามารถน ามาเทียบหน่วยกิตได้เป็นรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๖) จัดการศึกษานานาชาติเป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ โดยอาจจัดในเวลาหรือนอกเวลาราชการ และเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมในต่างประเทศ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 (๗) จัดการศึกษาโครงการพิเศษ เป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
บางกลุ่มบางสาขาอาชีพ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของสภาวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร  
 

ข้อ ๒๐ หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา  มีดังต่อไปนี้ 
 (๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  
 (๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 
 (๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 
 ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

 ข้อ ๒๑ การคิดหน่วยกิต ก าหนดให้ ๑ ชั่วโมงใช้เวลาจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที  
มีเกณฑ์การก าหนดจ านวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง  
ต่อภาคการศึกษา ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
 (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา         
ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
 (๓) รายวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง           
ต่อภาคการศึกษา ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต  
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หมวด ๓ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 

 ข้อ ๒๒ นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งคณบดีแต่งตั้งเป็นผู้แนะน าการวางแผนการศึกษา 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดวัน เวลาใน
แต่ละสัปดาห์ที่นักศึกษาสามารถเข้าพบเพ่ือขอรับค าปรึกษา ทั้งนี้ ให้คณะประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา 
 
 ข้อ ๒๓ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 
 (๒) ให้ค าแนะน าในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
 (๓) ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน ขอเพ่ิม และจ านวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ของนักศึกษา 
 (๔) แนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
 (๕) พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 (๖) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 (๗) ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 (๘) รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คณบดีทราบทุกภาคการศึกษา 
 (๙) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
 

หมวด ๔ 
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก 

 
 
 ข้อ ๒๔ การลาของนักศึกษาเพราะเหตุลาป่วยและลากิจ ที่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน หากเกินจากนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ 
 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา มีสิทธิได้รับการผ่อนผันด้านการนับเวลาเรียนและสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรายวิชาและการสอบ 
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 ข้อ ๒๕  นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาหรือการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาประจ าภาค
การศึกษาด้วยเหตุผลความจ าเป็นแล้วแต่กรณี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 นักศึกษาที่ ได้ รั บการอนุมั ติ ให้ ล า พักการศึ กษาหรื อการรั กษาสภาพการ เป็ นนั กศึ กษา                    
ในภาคการศึกษาใดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาการลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรด้วย 
 

  ข้อ ๒๖ นักศึกษาเข้าใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาแล้ว จะยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาหรือ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกมิได้ ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
 (๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
 (๓) ประสบอุบัติเหตุ ภยันตรายหรือเจ็บป่วย จนไม่สามารถศึกษาต่อให้ได้ผลดีต่อไป 
 (๔) เหตุผลอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  
 

 ข้อ ๒๗  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ปกครอง และความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และได้รับอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมาย 
 

หมวด ๕ 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 
 ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดการ ขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๒) การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของหลักสูตร 
 (๓) การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๒๙  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ กรณีนักศึกษาภาคปกติจะต้องลงทะเบียน
เรียนไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต กรณีนักศึกษาภาคพิเศษจะต้องลงทะเบียนเรียน   ไม่ต่ า
กว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
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 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนแตกต่างจากวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
นักศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 
 ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนนักศึกษาจะต้องสอบได้วิชา
บังคับก่อน มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ 
 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่เคยสอบได้ “E” หรือ “U” 
มาแล้ว โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 ข้อ ๓๑  การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาที่จะเรียนต้องกระท าภายในสองสัปดาห์แรกของ         
ภาคการศึกษาปกติ และสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้
ที่ท าหน้าที่แทนอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี  
 การขอถอนรายวิชาที่ได้กระท าภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในใบ
รายงานผลการศึกษา  
 การขอถอนรายวิชาที่มิได้กระท าภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกตัวอักษร “W”           
ในรายวิชาที่ขอถอน และจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนในรายวิชานั้นคืน 
   การขอถอนรายวิชาจะต้องกระท าก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ หากขอถอนรายวิชา
หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ให้ได้รับคะแนน “E”  
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถถอนรายวิชาภายในก าหนดระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนสอบ
ปลายภาค ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน และให้บันทึกตัวอักษร “W”      
ในรายวิชานั้น 
 

หมวด ๖ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 

 ข้อ ๓๒ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมี
สิทธิสอบในรายวิชานั้น ๆ 
 กรณีนักศึกษามีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาใดต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอมีสิทธิสอบในรายวิชานั้น ๆ ต่ออาจารย์ผู้สอน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้ว จึงให้มีสิทธิในการสอบในรายวิชานั้นได้ 
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 ข้อ ๓๓ การก าหนดจ านวนครั้ง วิธีการสอบ และระเบียบการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถจัดสอบรายวิชาได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย         
ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นแจ้งต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ ต้องจัดสอบรายวิชานั้นภายใน
สองสัปดาห์นับแต่วันสอบสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบตามก าหนดโดยมีเหตุผลความจ าเป็น จะต้องยื่นค าร้องขอสอบต่อคณะภายใน
หนึ่งสัปดาห์ นับแต่วันสอบวิชานั้น และสอบให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์ หากพ้นก าหนดให้ถือว่าขาดสอบ 
 
 ข้อ ๓๔  การวัดผลการศึกษาอาจกระท าได้ระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีสอบย่อย  ท ารายงาน      
งานที่ร่วมกันท าเป็นกลุ่ม การเขียนสารนิพนธ์ประจ ารายวิชาหรืออ่ืน ๆ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจะมีการ
วัดผลปลายภาคส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ซึ่งคะแนนระหว่างภาคการศึกษาให้มี      
ค่าระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึงร้อยละ ๘๐ ทั้งนี้คะแนนระหว่างภาคให้รวมถึงคะแนนสอบกลางภาคด้วย  
 
 ข้อ ๓๕ อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งผลการศึกษาภายในสองสัปดาห์หลังจากวันสุดท้ายของการสอบปลาย
ภาคส าหรับการศึกษาภาคปกติ และภายในหนึ่งสัปดาห์ส าหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน  

หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

 
 ข้อ ๓๖ การประเมินผลการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารคณะ ดังต่อไปนี้ 
      (ก) ค่าระดับคะแนนตัวอักษรแบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
        อักษร            ผลการศึกษา   ระดับคะแนน 
     A   ดีเยี่ยม (Excellent)       ๔.๐๐ 
     B+   ดีมาก (Very Good)       ๓.๕๐ 
     B   ดี (Good)        ๓.๐๐ 
     C+   ค่อนข้างดี (Above Average) ๒.๕๐ 
     C   พอใช้ (Average)        ๒.๐๐ 
     D+   อ่อน (Below Average)             ๑.๕๐ 
     D   อ่อนมาก (Poor)   ๑.๐๐ 
     E                        ตก (Fail)  ๐.๐๐ 
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     (ข) การประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า “D”     
ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชา
เลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
    (ค) การประเมินกลุ่มวิชาปฏิบัติการและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา      
ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
 (๒) การประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติม หรือในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับ
คะแนนตัวอักษรได้ ให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้  
  อักษร  ผลการศึกษา 
     S   ผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory) 
     U   ผลการศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory) 
      
 ข้อ ๓๗  ในกรณีที่รายวิชาใดมิได้ท าการประเมินผลหรือไม่มีการประเมินผล การรายงานผล
การศึกษารายวิชานั้นอาจแสดงด้วยอักษร ดังต่อไปนี้ 
  อักษร  ผลการศึกษา 
     I   ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
     Au  ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง (Audit) โดยไม่มีการประเมินผล 
     และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
     W  ถอนรายวิชาในก าหนดเวลา (Withdrawn) 
 
 ข้อ ๓๘  การให้ “I” ในรายวิชาใดจะท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) นักศึกษาท างาน และการศึกษาส่วนหนึ่งของรายวิชานั้น ยังไม่ครบถ้วนและอาจารย์ผู้สอนเห็น
ว่ายังไม่สมควรประเมินผลขั้นสุดท้าย 
  (๒) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยสาเหตุป่วย หรือเหตุสุดวิสัยบางประการ โดยมีใบรับรอง
แพทย์หรือหลักฐานอ่ืนที่เชื่อถือได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใดคนหนึ่ง     
ที่นักศึกษาสังกัด 
   ในกรณีที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จหรือไม่สอบภายในภาคการศึกษาถัดไป ให้ถือว่านักศึกษา      
ไม่ขอรับการประเมินผลการศึกษา และให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษา
จากคะแนนที่มีอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นนักศึกษา
อาจขอขยายระยะเวลาในการขอรับการประเมินผลการศึกษาต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด เพ่ือเสนอให้
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ 
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ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนนตัวอักษรอื่น โดยกรณีเปลี่ยนผลการประเมินตามข้อ ๓๘ (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี 
ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ประเมินผลจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว และหากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการประเมินภายในภาคการศึกษาถัดไป ให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียกคะแนนที่มีอยู่จากอาจารย์ผู้สอนแล้วให้อาจารย์ลงคะแนนในระบบ  

 

 ข้อ ๔๐ การให้ระดับคะแนนตัวอักษรเป็น “E” ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) นักศึกษาสอบตก 
 (๒) นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
 

 ข้อ ๔๑ การให้ “S” หรือ “U” ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่น าหน่วยกิตมาค านวณระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม      
 

 ข้อ ๔๒ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งผลการศึกษาภายหลั งจากการประมวลผล
การศึกษาแล้วเสร็จในแต่ละภาคการศึกษาต่อผู้ปกครองของนักศึกษา 
 ในกรณีที่นักศึกษามีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะระงับการ
แจ้งผลการศึกษาหรือไม่ออกใบแสดงผลการศึกษาหรือใบรับรองใด ๆ ให้แก่นักศึกษา และแจ้งให้ผู้ปกครอง
ติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อช าระหนี้สินที่มีอยู่โดยเร็ว 
 
 ข้อ ๔๓ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น “I” ไม่น าหน่วยกิตมารวมเพ่ือ
เป็นตัวหาร 
 กรณีที่สอบตกไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตที่สอบตกหรือในกรณีลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาเดิม      
เพ่ือเปลี่ยนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตซ้ าเพ่ือเป็นตัวหาร 
 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาเดิมได้ เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยการอนุมัติของคณบดี ทั้งนี้การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ใช้ผล    
การเรียนที่ดีกว่า  
 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๒๐  
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา นักศึกษา
จะต้องรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มวิชาปฏิบัติการ  
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และฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้าผู้ใดปฏิบัติงานบกพร่องหรือประพฤติตนไม่ เหมาะสม 
ถูกอาจารย์ผู้ควบคุม หรือผู้บริหาร หรือผู้จัดการสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งตัวกลับมหาวิทยาลัย ให้
คณบดีแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและรายงานผลให้คณบดีทราบเพ่ือแจ้งอาจารย์ประจ าวิชา หากเป็น
จริงตามข้อกล่าวหาให้ประเมินผลการฝึกหรือเตรียมฝึก  เป็น “W” หากไม่เป็นความจริงให้เปลี่ยนสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

หมวด ๗ 
การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา 

 
 ข้อ ๔๔ นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้สภาวิชาการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของผู้ที่จะขอส าเร็จการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดเฉพาะ โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 (๒) มีระยะการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒๐  
 (๓) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๔) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๕) กรณีเทียบโอนรายวิชา ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
 (๖) มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม 
   
 ข้อ ๔๕ การขออนุมัติปริญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) นักศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๐  
 (๒) นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา จะต้องไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ กับ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม 
 

 ข้อ ๔๖ การอนุมัติให้ปริญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือให้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเสนอการให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  
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 (๒) การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
      (ก) สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐  
      (ข) สอบได้ในรายวิชาไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ต่ ากว่า “U” ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน และไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาเดิมเพ่ือเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
      (ค) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
      (ง) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม  
      (จ) นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชา ย้ายคณะ และรับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม  
 
 ข้อ ๔๗ ให้สภาวิชาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้
ปริญญา  
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๔๘ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใด เพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล   ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมจนกว่าจะได้มีการออกประกาศ 
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

   (นายถนอม  อินทรก าเนิด) 
   ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจดัการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ ๔๖ การอนุมัติให้ปริญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือให้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเสนอการให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  
   (๒) การให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
        (ก) สอบได้จ านวนหน่วยกิต ครบตามหลักสูตร และมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
                      ๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 
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                      ๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
        (ข) สอบได้ในรายวิชาไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ต่ ากว่า “S” ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน และไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาเดิมเพ่ือเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
        (ค) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม        
อันดับหนึ่ง และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับปริญญา     
เกียรตินิยมอันดับสอง 
        (ง) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม  
        (จ) นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชา ย้ายคณะ และรับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม” 
 
  ประกาศ ณ วันที่   ๒๐   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

   (นายถนอม  อินทรก าเนิด) 
   ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
พ.ศ. 2563 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      
    

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอน    
ผลการเรียน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าดว้ยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
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“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ศึกษามาแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์” หมายความว่า การเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม หรือจากประสบการณ์การ
ท างาน เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้น
อีก 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร  
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ แหล่ง
ความรู้อื่น ๆ  

“การฝึกอบรม” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ของผู้ศึกษาจากการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสาระ
เทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาขอเทียบโอนโดยได้รับ
วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรหรือเอกสารอ่ืนจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาได้
ผ่านการฝึกอบรม 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 
 ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิในการเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย    
ในระดับท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน ดังต่อไปนี้ 
     (ก) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
     (ข) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 (๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน              
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  
 
 ข้อ ๖ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ระดับปริญญาตรี 
      (ก) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
      (ข) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
      (ค) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนนตัวอักษร “C” หรือ       
แต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรอืเทียบเท่า  
      (ง) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม    
ของหลักสูตรที่รับโอน 
      (จ) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยจะได้รับค่าระดับคะแนนตัวอักษรเป็น “T” 
      (ฉ) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ให้ได้รับยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ แต่หากคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนตามข้อ ๑๐ เห็นว่า    
ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนขาดความรู้ที่ส าคัญหรือจ าเป็นในบางรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอาจให้ผู้เข้า
ศึกษาเรียนหรือศึกษาเพ่ิมเติมได้ 
      (ช) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี     
และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
      (ซ) ผู้ที่ผ่านการเทียบโอนผลการเรียนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแล้วเข้ามาศึกษา
ใหม่ คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งตามข้อ ๑๐ อาจพิจารณาให้ด าเนินการเทียบโอนใหม่ได้ 
 (๒) ระดับบัณฑิตศึกษา 
      (ก) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
      (ข) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
      (ค) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนนตัวอักษร “B” หรือแต้ม
ระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร “S”  
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      (ง) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยให้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการด้วย 
      (จ) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิต      
รวมของหลักสูตรที่รับโอน   
      (ฉ) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยจะได้รับค่าระดับคะแนนตัวอักษรเป็น “T” 
      (ช) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
      (ซ) ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี          
และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
      (ฌ) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสองในห้าของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
      (ญ) ผู้ที่ผ่านการเทียบโอนผลการเรียนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแล้วเข้ามาศึกษา
ใหม่ คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งตามข้อ ๑๐ อาจพิจารณาให้ด าเนินการเทียบโอนใหม่ได้ 
  
 ข้อ ๗  ผู้มีสิทธิในการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (๒) ผ่านการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

(๓) มีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีความรู้พ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าส าหรับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มีดังต่อไปนี้ 
 (๑) การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร
และระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
 (๒) ให้ประธานกรรมการหลักสูตรที่ขอเทียบโอนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการเทียบ
โอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหลักสูตร
ก็ได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี ทั้งนี้ การด าเนินการพิจารณาการเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ให้มีวิธีการที่หลากหลายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
      (ก) การทดสอบมาตรฐาน   
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      (ข) การทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเอง  
      (ค) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ  
      (ง) การเสนอแฟ้มสะสมงาน  
      ทั้งนี ้หากมีวิธีการอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) (ข) (ค) และ (ง) ให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการ
เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เป็นผู้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 
 (๓) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนนตัวอักษร “C” หรือ “P” หรือ “S” หรือ 
“ผ่าน” แล้วแต่กรณี ส าหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนนตัวอักษร “B” 
หรือ “P” หรือ “S” แล้วแต่กรณี ส าหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 (๔) จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์รวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่
ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 (๕) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้บันทึกค่าระดับคะแนนเป็น “T” 
โดยไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 (๖) ผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
แล้วเข้ามาศึกษาใหม่ ให้ด าเนินการเทียบโอนใหม่ทุกกรณี     
  
 ข้อ ๙  อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน และ
การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
 
 ข้อ ๑๑  ผู้ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน หรือการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต้องมี
ระยะเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
 
 ข้อ ๑๒  การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ และการพิจารณา
อนุมัติให้เทียบโอน ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้เป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายที่จะพิจารณา
ขยายระยะเวลาได้ 
 ในกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้ว และจะน ามาเทียบโอนผลการ
เรียนกับมหาวิทยาลัยอีก ให้เป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ โดยผ่านความ



125 
 

เห็นชอบจากคณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งตามข้อ ๑๐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน 
และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
 
 ข้อ ๑๓  ในกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนแล้วเสร็จ 
 
 ข้อ ๑๔  ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฉบับใดที่อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการเทยีบโอนผลการเรียน ให้ถือว่าอ้างถึงระเบียบนี้ 
 
 ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย
ชี้ขาด และให้ค าวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

   (นายถนอม  อินทรก าเนิด) 
   ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
1. ชื่อหลักสูตร  คงเดิม  ปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรับปรุง 
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

- Bachelor of Science Program in Computer 
Science 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

- Bachelor of Science Program in 
Computer Science 

- คงเดิม 

 

 

2. ชื่อปริญญา  คงเดิม  ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรับปรุง 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ช่ือย่อ  (ไทย) :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science Program 
in Computer Science 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ช่ือย่อ  (ไทย) :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science 
(Computer Science) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

- คงเดิม 

 

  
3. เหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง ปรับปรุงตามก าหนดรอบปรับปรุง และปรับปรุงเนื้อหาให้มี

ความทันสมัย สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

 

4. ปรัชญาของหลักสูตร   คงเดิม   ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรับปรุง 

ปรัชญา 
ความรู้ดี มีวินยั ใฝ่เรยีนรู้ คู่คณุธรรม  

ก้าวน านวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑติให้มีความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้  
คู่คุณธรรม ด้วยการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เพื่อสร้างสรรคเ์ทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น
สู่สากล 

- ปรับข้อความ 
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5.  ความส าคัญของหลักสูตร   คงเดิม   ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็น
หลักสูตรที่บุคลากรด้านไอทีที่มีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ บริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้
ไปประกอบอาชีพด้านไอทีได้ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และสากลได้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทางดิจิทัล เช่น 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ บริหารระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
นักวิเคราะห์ข้อมูล และนักประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นต้น 
โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับสากลได้ 

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  คงเดิม   ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรับปรุง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การพัฒนาแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์
ต่าง ๆ การบริหารจดัการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมลู 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์
ประดิษฐ์พัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็น
นักวิชาการคอมพิวเตอรร์ะดับพื้นฐานและ
ระดับกลางที่มีประสิทธิภาพ มีพ้ืนฐานความรู้
สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง  
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ 
หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มทีักษะการ
จัดการ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ และทักษะในการ
สร้างสรรค์นวตักรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์ตา่ง ๆ การบริหารจดัการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถประยุกต์ใช้ความรู้
กับศาสตร์อื่น ๆ หรือสามารถเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกจิสตาร์ทอัพ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ระดับพ้ืนฐานและระดับกลางที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อระดับสูง ในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเกีย่วข้อง 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีกระบวนการคิดที่เป็น
ระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะ
การจัดการ การสื่อสารและการท างานเป็นทีม มี
บุคลิกภาพท่ีดี มคีุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

- ปรับข้อความ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรับปรุง 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถน านวัตกรรม
สมัยใหมไ่ปประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

7. อาจารย์  คงเดิม   ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรับปรุง 

3.1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห ์
2. นายเอกราวี ค าแปล 
3. นายวีระชัย บุญปก 
4. นายธงชัย เจือจันทร์ 
5. นายสุวัฒน์ กล้วยทอง 

3.1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห ์
2. นายวาฤทธ์ิ นวลนาง 
3. นายธงชัย เจือจันทร์ 
4. นายสุวัฒน์ กล้วยทอง 
5. นายเอกธนัช เหลืองศิริวรรณ 
6. นายวีระชัย บุญปก 
 

- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

ในหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 ล าดับที่ 2  

ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

- เพิ่มอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร ในหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 ล าดับที่ 2 และ 5 

3.2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห ์
2. นายเอกราวี ค าแปล 
3. นายวีระชัย บุญปก 
4. นายธงชัย เจือจันทร์ 
5. นายสุวัฒน์ กล้วยทอง 
 

3.2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห ์
2. นายวาฤทธ์ิ นวลนาง 
3. นายธงชัย เจือจันทร์ 
4. นายสุวัฒน์ กล้วยทอง 
5. นายเอกธนัช เหลืองศิริวรรณ 
6. นายวีระชัย บุญปก 
7. นางฐิตาภรณ์ นิลวรรณ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ล าดับที่ 2  

ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

- เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ 2, 5 และ 7 
 

8. ระบบการศึกษา  คงเดิม   ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรับปรุง 

ระบบการศึกษา 
        การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในหนึ่ง
ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
 
 
 
 

ระบบการศึกษา 
        การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ใน
หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ (1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ว่าด้วยการ

 

- ปรับข้อความ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรับปรุง 
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย. (ม.6) .หรือเทียบเท่าในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือแผนการเรียนที่
เน้นคณิตศาสตร์ 
2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา 4 ปี 
แผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จ านวน 
30 คน 

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563  (ภาคผนวก ข)   
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย.(ม.6).หรือเทียบเท่า 
2. คุณสมบตัิอื่น ๆ ตามประกาศของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
 
 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา 4 ปี 
ปรับแผนการรับนักศึกษาในแตล่ะปีการศึกษา 
จ านวน 25 คน 

 

 

- ปรับข้อความ 

 

 

 

 

 

- ปรับแผนการรับนักศึกษา

จากปีการศึกษาละ 30 คน ลด

เหลือปีการศึกษาละ 25 คน  

 

9. โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
หมวดวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวิชาภาษา   
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                        

30 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวิชาภาษา  
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
4) เลือกเรียนในรายวิชา

เลือกตามกลุ่มวิชาตา่ง ๆ  

30 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
 
9 หน่วยกิต 
 
ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต 

 คงเดิม 

 ปรับปรุง 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) วิชาแกน                
2) วิชาเอก 

2.1) วิชาเอกบังคับ   
2.2) วิชาเอกเลือก    
2.3) วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

96 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

84 หน่วยกิต 

44 หน่วยกิต 

33 หน่วยกิต                          
7  หน่วยกิต   

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) วิชาแกน                
2) วิชาเอก 

2.1) วิชาเอกบังคับ   
2.2) วิชาเอกเลือก    
2.3) วิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

93 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

81 หน่วยกิต 

41 หน่วยกิต 

33 หน่วยกิต                          
7  หน่วยกิต   

 คงเดิม 

 ปรับปรุง 

วิชาเอกบังคับ 
จาก 44 หน่วยกิต 
เป็น 41 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  คงเดิม 
 ปรับปรุง 
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หมวดวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
หมวดวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 

รวมจ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
132 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
129 หน่วยกิต 

 คงเดิม 
 ปรับปรุง 

 

10. รายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก สาระในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร จ านวน 132 นก จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร จ านวน 129 นก  
หมวดวิชาเฉพาะ              จ านวน 96 นก หมวดวิชาเฉพาะ               จ านวน 93 นก - ปรับลดจ านวนหน่วย

กิต 
วิชาแกน                    จ านวน 12 นก วิชาแกน                      จ านวน 12 นก  
 4122403 คณิตศาสตรส์ าหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
 ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีจ านวน 
ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร์ สัจพจน์ของเซต 
พิชคณิตบูลีน การอุปนัยและการเรียกซ้ า 
การพิสูจน์โดยวิธีอุปนัย การพสิูจน์โดยข้อ
ขัดแย้ง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชัน
การจัดเรียงสับเปลีย่น ความสมัพนัธ์เวียน
เกิด ความสัมพันธ์แบบอันดับและ
โครงสร้างแบบอันดับ ทฤษฎีบทการหาร
ลงตัว มอดดโูล เมทริกซ์ ทฤษฎีกราฟและ
ต้นไม้ การประยุกต์ใช้คณติศาสตรส์ าหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 

 4122102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
 การสืบค้นวรรณกรรมทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ การใช้
ภาษาอังกฤษในทักษะการอ่าน การพูด 
การน าเสนอ และการเขียน เทคนคิการ
อ่านและแปลต าราภาษาอังกฤษ การจับ
ใจความส าคญั การแยกเนื้อหาและความ
คิดเห็นได้ การเขียนงานวิจัยทางดา้น

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก สาระในการปรับปรุง 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการตีพิมพ์
และการน าเสนอผลงาน 

4111101 หลักสถิต ิ
 ความหมายของสถติิ ขอบเขต
และประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อ
การตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวซงและ
แบบปกติ โมเม้นต์ การแจกแจงคา่ที่ได้
จากตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การหาความสมัพันธ์
ระหว่างตัวแปร การพยากรณ ์

3(3-0-6) 4111101 หลักสถิต ิ
 ความหมายของสถติิ ขอบเขต
และประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อ
การตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบทวินาม แบบปัวซงและแบบปกติ 
โมเม้นต์ การแจกแจงค่าทีไ่ด้จากตวัอย่าง 
หลักการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การหาความสมัพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร การพยากรณ ์

3(3-0-6) - คงเดิม 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 1 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วย
เส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิต
ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์
และหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
ฟังก์ชันอดิศัย  การประยุกต์อนุพันธ์และ
อินทิกรัล 

3(3-0-6) 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 1 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วย
เส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิต
ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์และ
หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชัน
อดิศัย  การประยุกต์อนุพันธ์และอนิทิกรัล 

3(3-0-6) - คงเดิม 

4093303 วิยุตคณิต 3(3-0-6)   
4123514 การวิจัยและการด าเนินงาน 3(2-2-5)   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก สาระในการปรับปรุง 

วิชาเอกบังคับ             จ านวน 44 นก วิชาเอกบังคับ           จ านวน 41 นก - ปรับลดจ านวนหน่วย
กิต/ปรับค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับเพิ่ม-ลด 
รายวิชา และเพิ่ม
บังคับเลือก  
1) แบบท าโครงงาน  
หรือ  
2) แบบท าสตาร์ทอัพ 

 4122509 ระบบปฏิบัติการและการ
ประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 
 ความหมายและวิวัฒนาการของ
ระบบปฏิบตัิการ บทบาทหน้าท่ีของ
ระบบปฏิบตัิการ ระบบแบบหลาย
โปรแกรม ระบบหลายหน่วยประมวลผล
กลาง ระบบหลายผู้ใช้ การจัดการ
หน่วยความจ า การท างานเสมือนจริงโดย
ใช้ virtual machine based และ 
container based ซีพียู เครือข่าย ไฟล์ 
ดิสก์และการจัดการ การจ าลองระบบ
เสมือนจริง ระบบอินพุตเอาพตุ 
ระบบปฏิบตัิการส าหรับการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ สถาปตัยกรรมของการ
ประมวลผลแบบกลุม่เมฆ การจดัการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตเ์พื่อประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 

4123637 โปรแกรมประยุกตด์้านธุรกิจ 
 ศึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์
ทางธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี ระบบซื้อขาย 
ระบบสินค้ าคงคลั ง  ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ รวมทั้งการ
พัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ช้ันสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ 
 

3(2-2-5) 4123637 โปรแกรมประยุกตด์้านธุรกิจ 
 ศึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์
ทางธุรกิจ เช่น ระบบบุคคล ระบบบัญชี 
ระบบซื้อขาย ระบบสินค้าคงคลัง ระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ การบูร
ณาการของระบบงานทางธุรกิจ การ
เช่ือมโยงกันของระบบงาน การเช่ือมโยง
กันของข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรม

3(2-2-5) - ย้ายจากวิชาเอก
เลือก มาเป็น วิชาเอก
บังคับ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก สาระในการปรับปรุง 

ภาษาคอมพิวเตอร์ช้ันสูงเพื่อประยุกต์ใช้
ในทางธุรกิจ 

4122313 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
 ศึกษาหลักการและแนวคดิใน
การเขียนและออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์มัยใหม่ โดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝึกเขียน
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ฝึกเขยีน
โปรแกรมท างานบนระบบเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งาน 

3(2-2-5) 4122313 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
 ศึกษาหลักการและแนวคดิใน
การเขียนและออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์มัยใหม่ โดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันภาษาใดภาษาหนึ่ง การใช้เฟรม
เวิร์ค (Framework) ในการพัฒนาและ
สร้างแอปพลิเคชัน การสร้างส่วน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ฝึก
เขียนโปรแกรมจดัการฐานข้อมลู ฝึกเขียน
โปรแกรมท างานบนระบบเครือข่าย 
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งาน 

3(2-2-5) - ย้ายจากวิชาเอก
เลือก มาเป็น วิชาเอก
บังคับ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4123713 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 ระบบ BUS (3-BUS 
Architecture) ระบบ BUS โดยใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬกิา 
การอินเตอรเ์ฟส หน่วยความจ า หน่วย
ป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์
ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม 
หลักการซ่อมเบื้องต้น 

3(2-2-5) 4123713 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 ระบบ BUS โดยใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬกิา การ
อินเตอร์เฟส หน่วยความจ า หน่วยป้อน
ข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อม
เบื้องต้น การติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการบ ารุง
ระบบคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) - ย้ายจากวิชาเอก
เลือก มาเป็น วิชาเอก
บังคับ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
 

  ให้เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งดังนี้   
 
4123905 โครงงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 
 นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงงาน
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมทัง้
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอเค้าโครงต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ

 
2(1-2-3) 

แบบท าโครงงาน 
4123905 โครงงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 
 นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงงาน
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมทัง้เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษา เสนอเค้าโครงตอ่
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเพื่อ

 
2(1-2-3) 

 
- คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก สาระในการปรับปรุง 

เพื่อพิจารณา จดัท าโครงงานและเขียน
รายงานความก้าวหน้าในการศึกษา
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน เขียน
ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ พัฒนาตัวต้นแบบ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาต่อไปใน
โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 

พิจารณา จดัท าโครงงานและเขยีน
รายงานความก้าวหน้าในการศึกษาหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เขียนขั้นตอนการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาตัว
ต้นแบบ น าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
การพัฒนาต่อไปในโครงงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2 

4124905 โครงงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2 
 นักศึกษาพัฒนาโครงงานตาม 
Proposal ที่เสนอไว้ในวิชาโครงงานด้าน
วิทยาการ คอมพิวเตอร์ 1 แล้วน าเสนอ
ผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา 

3(0-6-3) 4124905 โครงงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2 
 นักศึกษาพัฒนาโครงงานตาม
ข้อเสนอเค้าโครงที่เสนอไว้ในวิชาโครงงาน
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 แล้วน าเสนอ
ผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา 

3(0-6-3) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 แบบท าสตาร์ทอัพ 
4123906 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรบัธุรกิจ
สตาร์ทอัพ 1 
 นักศึกษาวางแผนการตลาดเพื่อ
ท าธุรกิจ เสนอโครงการเพื่อขอเงินทุนจาก
แหล่งทุน การติดต่อลูกค้า การสรา้งโมเดล
ธุรกิจด้านที่สนใจ แนวทางการจดัเก็บ
รายได้จากธุรกิจทางดิจิทัล และน าเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการพิจารณา 

 
2(1-2-3) 

 
- รายวิชาใหม่ 
 

 4124906 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรบัธุรกิจ
สตาร์ทอัพ 2 
 นักศึกษาพัฒนาผลิตภณัฑ์ติจิทลั
ตามแผนธรุกิจ ท่ีไดเ้สนอไว้ในวิชา
เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับธุรกจิสตาร์ทอัพ 1 
น าเสนอผลประกอบการ และผลิตภัณฑ์
ดิจิทัลทางธุรกิจ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณา   
 

3(0-6-3) - รายวิชาใหม่ 
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4122205 ระบบฐานข้อมูล 
 ความหมายและความส าคัญ
ของระบบฐานข้อมูล ประโยชน์ของ
ระบบฐานข้อมูล รูปแบบของระบบ
ฐ า น ข้ อ มู ล  ส ถ า ปั ต ย ก ร รมระบบ
ฐานข้อมู ล  วงจรการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมู ล  ฐานข้อมู ล เ ชิ งสั มพันธ์  
ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิง
วัตถุ การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์
มั ล ไลซ์  รี เ ล ชันนัลแอลจีบรา  การ
ประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง การ
ควบคุมสภาวะพร้อมกัน การค้นคืน
ข้อมูล ความปลอดภัยและการคงสภาพ
ของข้อมูล การใช้ภาษานิยามข้อมูล 
(SQL) การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
NoSQL และการประยุกต์ใช้งาน 

3(2-2-5) 4122205 ระบบฐานข้อมูล 
 ความหมายและความส าคัญของ
ระบบฐานข้อมูล ประโยชน์ของระบบ
ฐานข้อมูล รูปแบบของระบบฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล วงจรการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง
สั ม พั น ธ์  ฐ า น ข้ อ มู ล แ บ บ ก ร ะ จ า ย 
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การออกแบบฐานข้อมูล 
การนอร์มัลไลซ์ รีเลชันนัลแอลจีบรา การ
ประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง การ
ควบคุมสภาวะพร้อมกัน การค้นคืนข้อมูล 
ความมั่นคงและการคงสภาพของข้อมูล 
ก า ร ใ ช้ภ าษานิ ย ามข้ อมู ล  และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4121106 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 หลักการเขียนโปรแกรมและ
การท างานของโปรแกรม  ข้ันตอนการ
เขียนและการพัฒนาโปรแกรม ตัวแปร
โกลบอลและโลคอล ชนิดข้อมูล การ
เขียนผังงานและค าสั่งเทียม การ
วิเคราะห์และการออกแบบอัลกอรธิึม
แบบSequential, decision, 
repetition, modular, recursion 
หลักการเขียนรูปแบบไวยากรณ์
ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์ โดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งใน
การฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 

3(2-2-5) 4121106 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 หลักการเขียนโปรแกรมและการ
ท างานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียน
และการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน
และค าสั่งเทียม การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ ตัวแปร ตัวด าเนินการ ชนิดข้อมูล 
การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใ ช้ การ
ควบคุมโปรแกรมและการท างานซ้ า คลาส
และฟั งก์ ชัน  หลักการ เขี ยนรูปแบบ
ไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์ โดย
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษา
หนึ่งในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4122310 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
 ความส าคัญและแนวคิดของ
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แวร์  วั ฏจั ก รขอ ง

3(2-2-5) 4122310 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
 ความส าคัญและแนวคิดของ
วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  วั ฏ จั ก ร ข อ ง

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 



137 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก สาระในการปรับปรุง 

ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ
และการออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 
การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ การ
จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาและการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ การประเมินประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์  และการรับรองคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ
และการออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 
การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ การจัดท า
เ อ ก ส า ร คู่ มื อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร พั ฒ น า
ซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาและการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ การประเมินประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ การรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์ 
และกรณีศึกษา 

4122506 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 
 ห ลั ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ออกแบบระบบ องค์ประกอบของระบบ 
การวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการ
วิ เ ค ร า ะ ห์  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ 
การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์
รายละเอียดระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม 
การออกแบบการน าข้อมูลเข้าและข้อมูล
ออก การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสาร
ระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ 
แ ล ะ ก า ร น า ไ ป ใ ช้  ก า ร แ ก้ ไ ข แ ล ะ
บ ารุงรักษา การท าผังระบบการสื่อสาร 
การประเมินและการตัดสินใจ การ
ควบคุ ม  และความปลอดภั ย  การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
เบื้องต้น และกรณีศึกษา 

3(2-2-5) 4122506 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 
 หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ องค์ประกอบของระบบ การ
วางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการ
วิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ การศึกษา
ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด
ระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบ
การน าข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การ
ออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน 
การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการ
น าไปใช้ การแก้ไขและบ ารุงรักษา การท า
ผังระบบการสื่อสาร การประเมินและการ
ตัดสินใจ การควบคุม ความมั่นคงและ
ความปลอดภั ย  ก า ร วิ เ ค ร าะห์ และ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุ เบื้องต้น และ
กรณีศึกษา 

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4122503 การวิเคราะห์และออกแบบ
อัลกอริธึม 
 กระบวนการแก้ปญัหา และ
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน การวเิคราะห์
อัลกอริธึม การศึกษาอลักอริธึม Divide-
and-conquer and recurrences, 
Greedy algorithm, Graph 

3(2-2-5) 4122503 การวิเคราะห์และออกแบบ
อัลกอริธึม 
 กระบวนการแก้ปญัหา และ
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน การวเิคราะห์
อัลกอริธึม การศึกษาอลักอริธึม Divide-
and-conquer and recurrences, 
Greedy algorithm, Graph algorithms 

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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algorithms และ Randomized 
algorithms  การออกแบบอัลกอริธึม 
เทคนิคการออกแบบอัลกอริธมึ การ
เขียนโปรแกรมแบบพลวัต 

และ Randomized algorithms  เทคนิค
การออกแบบอัลกอริธึม และการเขียน
โปรแกรมแบบพลวัต 

4121205 โครงสร้างข้อมูล 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงสร้างข้อมูล โครงสรา้งข้อมูลแบบ
เชิงเส้นประกอบด้วยโครงสรา้งข้อมูล
แบบแถวล าดับ ตัวช้ี กองซ้อน แถวคอย 
รายการโยง โครงสร้างข้อมูลไมเ่ชิงเส้น
ประกอบด้วย โครงสร้างต้นไม้ และ
กราฟ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึม การเรียงล าดับและการค้นหา
ข้อมูล 

3(2-2-5) 4121205 โครงสร้างข้อมูล 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงสร้างข้อมูล โครงสรา้งข้อมูลแบบเชิง
เส้นประกอบด้วยโครงสร้างข้อมูลแบบ
แถวล าดับ ตัวช้ี กองซ้อน แถวคอย 
รายการโยง โครงสร้างข้อมูลไมเ่ชิงเส้น
ประกอบด้วย โครงสร้างต้นไม้ และกราฟ 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 
การเรยีงล าดับและการค้นหาข้อมลู และ
ฝึกปฏิบัตเิขียนโปรแกรมโดยภาษาใด
ภาษาหนึ่ง 

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4123511 ปัญญาประดิษฐ์ 
 ความหมายและวัตถุประสงค์
ของปัญญาประดิษฐ์ สาขาของปัญญา 
ประดิษฐ์  ปัญหาพื้นฐานของปัญญา 
ประดิษฐ์  พื้นฐานด้ านตรรกะ องค์ 
ประกอบ และกระบวนการของระบบ
การรู้ โ ดย ใ ช้ เหตุผลอย่ า งอัต โนมัติ  
แคลคูลัสเพรดดิเคท การเข้าใจภาษา
มนุษย์ การประมวลผลภาพ หุ่นยนต์ 
เทคนิคที่ใช้ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ การ
แทนความรู้  การค้นหา การอนุมาน 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

3(2-2-5) 4123511 ปัญญาประดิษฐ์ 
 ความหมายและวัตถุประสงค์
ของปัญญาประดิษฐ์ สาขาของปัญญา 
ประดิษฐ์ พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ 
พื้นฐานด้านตรรกะ องค์ประกอบและ
กระบวนการของระบบการรู้โดยใช้เหตุผล
อย่างอัตโนมัติ การเข้าใจภาษามนุษย์ การ
ประมวลผลภาพ หุ่นยนต์ เทคนิคที่ใช้
ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ 
ก า ร ค้ น ห า  ก า ร อ นุ ม า น  แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4123709 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารข้อมลู 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระ 
บวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบการส่งข้อมูลแบบแอ
นะล็อกและดิจิตัล อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ

3(2-2-5) 4123709 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารข้อมูล 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกระ 
บวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบการส่งข้อมูลแบบแอ
นะล็อกและดิจิทัล อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
ระบบสื่ อสาร สถาปัตยกรรม OSI, 
TCP/ IP, SDN และ ICN โทโพโลยีของ
ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายแบบไร้
สาย การเร้าติ้ง โพรโทคอลเร้าติ้ง 

ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ระบบสื่อสาร สถาปัตยกรรม OSI และ 
TCP/ IP โ พร โทคอล  IPv4  และ  IPv6 
โทโพโลยีของระบบเครือข่าย การฝึก
ออกแบบระบบเครือข่าย การฝึกปฏิบัติใช้
โพรโทคอลเร้าติ้ง การฝึกคอนฟิกและใช้
งานระบบเครือข่าย 

4122402 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)   
4123404 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6)   
4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 

3(2-2-5)  
 

 

วิชาเอกเลือก                 จ านวน 33 นก วิชาเอกเลือก                 จ านวน 33 นก ปรับค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับเพิ่ม
รายวิชาใหม ่ 

 
 

 4121107 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างและการท างานของคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบ และหน้าที่ของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ พื้นฐานการประมวลผล
แบบควันตัม  
ระบบเลขฐาน ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ การแทนค่าข้อมลู ผังงาน
เบื้องต้น ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดตา่งๆ 
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมด้วยบล็อก 
คุณธรรมและจรยิธรรมทางวิชาชีพด้าน
สารสนเทศ ทรัพยส์ินทางปัญญาของ
ซอฟต์แวร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แนวโน้มเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์
 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
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4121501 กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 บริบททางด้านคอมพิวเตอร์ใน
สังคมปัจจุบัน กฎหมายด้าน
คอมพิวเตอร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์กรที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการ
ท างานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปญัญา 
เครื่องหมายการค้า กฎหมายทางด้าน
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยในข้อมลู 

3(3-0-6) 4121501 กฎหมายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 บริบททางด้านคอมพิวเตอร์ใน
สังคมปัจจุบัน กฎหมายด้านคอมพิวเตอร์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรที่
ควบคุมดูแลมาตรฐานการท างานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และอื่น ๆ  เครือ่งหมาย
การค้า กฎหมายทางด้านการคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของ
ข้อมูล 

3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชา 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 4122207 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ NoSQL 
และ GraphQL  การออกแบบและจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย NoSQL และ GraphQL 
ค าสั่งภาษาส าหรับการเพิ่ม ค้นคืน 
ปรับปรุง และลบข้อมลู การรายงานข้อมูล 
การโยกย้ายระบบฐานข้อมูล การส ารอง
ฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภยัของระบบ
ฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติใช้ค าสั่งและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 

 4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การน าเสนอข้อมูล การใช้เครื่องมอืฝึก
ปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น 
 
 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
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 4123638 เทคโนโลยีไอโอทีเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้งาน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอโอที 
โปรแกรมประยุกต์ดา้นไอโอที  การคอน
ฟิกระบบไอโอที การบริหารจัดการไอโอที
โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้ชุด
อุปกรณ์ไอโอทีส าหรับงานประยุกต์กับ
ระบบอัฉริยะด้านใดด้านหนึ่งในท้องถิ่น 
เช่น โรงเรือนอัตโนมัติ แปลงเกษตร
อัตโมัติ บ้านอัฉริยะ เป็นต้น 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 

 4123101 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจดิจิทัล 
 แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจดิจิทัล การสร้างธุรกิจ การวางแผน
ทางธุรกิจ การตลาดดิจิทลั กฎหมาย
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีการจดัการ
นวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
กลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรม เครื่องมือ
และเทคโนโลยีสมัยใหมส่ าหรับ
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมทางธุรกจิ นวัตกรรมส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม นวัตกรรมส าหรับธุรกจิสตารท์อัพ 
และกรณีศึกษา 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 

 4123203 พื้นฐานทางวิทยาการข้อมูล 
 ความรู้เบื้องต้นวิทยาการข้อมลู 
ความส าคญัของวิทยาการข้อมลู 
กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล การคิด
เชิงออกแบบส าหรับวิทยาการข้อมูล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล การ
ส ารวจข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณา การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงท านาย 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 



142 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก รหัสวิชา/ชื่อวิชา นก สาระในการปรับปรุง 

การสื่อสารด้วยข้อมูลและการท าข้อมูลให้
เป็นภาพ และการประยุกต์ใช้งานกับ
ข้อมูลท้องถิ่น 

 4123639 เทคโนโลยีบล็อกเชนและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
 แนวคิดและหลักการท างานของ
เทคโนโลยีบล็อกเชน ประเภทของ
เทคโนโลยีบล็อกเชน สถาปัตยกรรมของ
เทคโนโลยีบล็อกเชน การใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนส าหรับธุรกิจ การศึกษา การเงิน
ธนาคาร ภาครัฐ และอื่นๆ  การบริหาร
จัดการความเสีย่ง และการฝึกประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยีบล็อกเชน 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 

 4122314 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์พกพา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์
พกพา ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์พกพา 
เครื่องมือท่ีใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์พกพา การออกแบบหน้าต่างแอป
พลิเคชัน การเช่ือมต่อฐานข้อมลูผา่น
ระบบเครือข่าย การเผยแพร่แอปพิลเคชัน 
การติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 
การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์ค
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 

 4123714 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
ด้านไอโอที 
 ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับ 
IoT การออกแบบ IoT เชิงตรรกะและเชิง
กายภาพ การสื่อสารของ IoT ทาง Serial, 
Digital, Analog, I2C และ SPI การ
ประยุกต์ใช้งาน IoT การเช่ือมต่อเครือข่าย
ด้วย IoT โดยใช้อุปกรณ์และปฏิบตัิการ

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
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เขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาใด
ภาษาหนึ่ง 

 4121301 การเขียนโปรแกรมภาษา 
ไพธอน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไพ
ธอน เครื่องมือท่ีใช้เขียนโปรแกรม 
ไวยากรณ์ของภาษาไพธอน ตัวแปร 
ตรรกะบูลีน ชนิดข้อมลูตัวเลข โครงสร้าง
ข้อมูลในภาษาไพธอน ตัวด าเนินการ 
เงื่อนไข การวนซ้ า ฟังก์ชันและคลาส การ
อ่านและเขียนไฟล์ การรับและส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อและส่ง
ค าสั่งฐานข้อมูล การติดตั้งและใช้งาน
ไลบรารีของภาษาไพธอน ฝึกเขียนและ
พัฒนาโปรแกรม 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 

 4123516 ระบบปฏิบัติการยูนิกส ์
 แนวคิดและหลักการของ
ระบบปฏิบตัิการยูนิกส์ ค าสั่ง
ระบบปฏิบตัิการยูนิกส์ สิ่งแวดล้อมของ
ระบบปฏิบตัิการยูนิกส์ เคอร์เนล การ
จัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจ า 
อินพุทเอาท์พุท ระบบแฟ้มข้อมูล การใช้
ค าสั่งระบบปฏิบัติการยูนิกส์ การเขียน
โปรแกรมเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการ
ยูนิกส ์

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 

 4122315 การออกแบบและพัฒนาเอพีไอ 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอพีไอ 
โพรโทคอล HTTP สถาปัตยกรรมส าหรับ
เอพีไอ การออกแบบและพัฒนาเอพีไอ 
สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส การพัฒนา
ไมโครเซอร์วิส โพรโทคอลด้านความมั่นคง
ปลอดภัย JSON Web Token (JWT), 
JSON Web Signature (JWS),  JSON 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
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Web Encryption (JWE) and HTTP 
Authorization headers และการฝึก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเอ
พีไอ 

 4123715 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขัน้สูง 
 ความหมายและความส าคัญของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ SDN, CDN, ICN 
เครือข่ายจ าลอง การตดิตั้ง ควบคมุ และ
บริหารจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพร
โทคอลระบบเครือข่าย โพรโทคอลจัดการ
เครือข่าย ค าสั่งและการเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การเขียนสคริปควบคุม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ฝึกปฏิบัตหิัวข้ออินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์เครือข่ายสมัยใหม ่

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 

 4123517 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของ
เครื่อง 
 ศึกษาอัลกอริธึมการเรยีนรู้ของ
เครื่อง Logistic Regression, Naive 
Bays, Linear Regression, Support 
Vector Machine, เครือข่ายประสาท
เทียม k-means การเขียนโปรแกรมการ
เรียนรู้ของเครื่อง และการประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้ของเครื่องและดีบเลิร์นนิ่งกบัข้อมูล
ในศาสตรด์้านอื่น ๆ 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
 

 4123716 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ของเครื่องจักร 
 เครือข่ายของเครื่องจักร 
เครือข่ายส าหรับไอโอที โพรโทคอล
ส าหรับการสื่อสารระหว่างเครื่องจกัร 
เครือข่ายระยะไกลและใช้พลังงานต่ า การ

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 
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ติดตั้งและใช้งานโพรโทคอล โพรโทคอ
ลแบบ Publish-Subscribe โพรโทคอ
ลแบบ Constrained Application 
Protocol และการประยุกต์ใช้โพรโทคอล
ส าหรับการเช่ือมต่อกับอุปกรณไ์อโอที 

4123510 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร ์
 ความสัมพันธ์และการโตต้อบ
ระหว่างผู้ใช้กับการออกแบบระบบ
เชื่อมต่อ วิเคราะห์ความต้องการหลัก 
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านจติวิทยาการ
เรียนรู้ ภาษาศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาการจัดการในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบตอบโตข้อง
คอมพิวเตอร์ ปัจจยัด้านตา่ง ๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อการเชื่อมต่อระหว่างมนษุย์
กับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืน ๆ ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการ
เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
ในด้านต่าง ๆ ความเป็นส่วนตัวและ
สภาพแวดล้อมในการท างานทางดา้น
คอมพิวเตอร์ การประเมินผลการ
ปฏิสัมพันธ์จากการประสานผู้ใช้งาน 

3(2-2-5) 4123510 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร ์
 ความสัมพันธ์และการโตต้อบ
ระหว่างผู้ใช้กับการออกแบบระบบ
เชื่อมต่อ วิเคราะห์ความต้องการหลัก 
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านจติวิทยาการ
เรียนรู้ ภาษาศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาการจัดการในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบตอบโตข้อง
คอมพิวเตอร์ ปัจจยัด้านตา่ง ๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อการเชื่อมต่อระหว่างมนษุย์กับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น 
ๆ ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการเชื่อมต่อระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ความ
เป็นส่วนตัวและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ การ
ประเมินผลการปฏิสัมพันธ์จากการ
ประสานผู้ใช้งาน 

3(2-2-5) - ย้ายจากวิชาเอก
บังคับ มาเป็น วิชาเอก
เลือก  

4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 แนวคิดการจ าลองสรรพสิ่ ง
ด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของวัตถุ คลาสและโครงสร้าง
ของคลาส หลักการพื้นฐานส าคัญของ
การโปรแกรมเชิงวัตถุ เอนแคปซูเลช่ัน  
การถ่ายทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ฟิซึ่ม 
การท าโอเวอร์โหลดดิ้ง และโอเวอร์ราย
ดิ้ง การก าหนดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การ

3(2-2-5) 4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 แนวคิดการจ าลองสรรพสิ่งด้วย
เทคนิคเชิงวัตถุ คุณลักษณะและพฤตกิรรม
ของวัตถุ คลาสและโครงสร้างของคลาส 
หลักการพื้นฐานส าคัญของการโปรแกรม
เชิงวัตถุ Encapsulation, 
Inheritance, Polymorphism, ก า รท า  
Overloading แ ล ะ  Overriding ก า ร
ก าหนดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การสร้าง
ส่ วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใ ช้  การควบคุม

3(2-2-5) - ย้ายจากวิชาเอก
บังคับ มาเป็น วิชาเอก
เลือก  
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ควบคุมโปรแกรม โดยฝึกเขียนโปรแกรม
ในเชิงวัตถุจากภาษาใดภาษาหนึ่ง 

โปรแกรม โดยฝึกเขียนโปรแกรมในเชิง
วัตถุจากภาษาใดภาษาหนึ่ง 

4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
 ขั้นตอนและระเบียบวิธีในการ
ท าการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้งานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ดา้นต่างๆ การก าหนด
หัวข้อเรื่องและการค้นหาข้อมลู การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผน
และออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การจดัท ารายงาน การน าเสนอ
รายงานและอภิปรายทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
โครงงาน 

3(2-2-5) 4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
 ขั้นตอนและระเบียบวิธีในการ
ท าการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้งานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ด้านต่าง ๆ การก าหนดหัวข้อเรื่องและการ
ค้นหาข้อมูล การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การวางแผนและออกแบบ
งานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมลู การจัดท า
รายงาน การน าเสนอรายงานและอภิปราย
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทีเ่กี่ยวข้องกับ
หัวข้อโครงงาน 

3(2-2-5) - คงเดิม 

4123610 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร ์
 ขั้นตอนการท างานการผลิต
แอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้าง
แอนิเมชันแบบสองมิติ และสามมิติ การ
สร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละคร
และฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด และการ
เรนเดอร์งานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 4123610 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร ์
 ขั้นตอนการท างานการผลิต
แอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้าง
แอนิเมชันแบบสองมิติ และสามมิติ การ
สร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและ
ฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด และการ
เรนเดอร์งานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) - คงเดิม 

4123202 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 
 ข้อมูลทางธุรกิจ แหล่งข้อมลู
ของข้อมูลขนาดใหญ่ การคดัเลือก 
ประมวลผล วิเคราะห์และน าเสนอ
สารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้ง
ปริมาณและความหลากหลาย เทคนิค
และการวเิคราะห์ข้อมลูบนสื่ออิเลค 
ทรอนิกส์และเว็บเทคโนโลยี การสร้าง
ความรู้จากฐานข้อมลู และกรณีศกึษา 

3(2-2-5) 4123202 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 
 ข้อมูลทางธุรกิจ แหล่งข้อมูล
ของข้ อมู ลขนาด ใหญ่  การคั ด เลื อก 
ประมวลผล วิ เ คราะห์และน า เสนอ
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้ง
ปริมาณและความหลากหลาย เทคนิคและ
การวิเคราะห์และแสดงข้อมูลบนสื่ออิเลก
ทรอนิกส์สมัยใหม่และเว็บเทคโนโลยี การ
สกัดความรู้จากฐานข้อมูล และกรณีศึกษา 

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 หลักการและแนวคิดในการ
ออกแบบเว็บแอพพลิเคชัน การเขียน
โปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา มาร์กอัป 
และภาษาสคริป การเขียนโปรแกรม
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกข่ายและแม่
ข่าย การเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้วย Web 
Service แ ล ะ  Cloud Engine ต่ า ง  ๆ 
การควบคุมหน้าเว็บแอพพลิเคชันที่
ตอบสนองแบบ RESTful ความมั่นคง
ปลอดภัยบนเว็บ 

3(2-2-5) 4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 หลักการและแนวคิดในการ
ออกแบบเว็บแอพพลิเคชัน การเขียน
โปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา มาร์กอัป และ
ภ า ษ า ส ค ริ ป  ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกข่ายและแม่
ข่าย การเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้วย Web 
Service การควบคุมหน้าเว็บแอพพลิเค
ชันท่ีตอบสนองแบบ RESTful ความมั่นคง
ปลอดภัยบนเว็บเบื้องต้น 

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4123308 การเขียนโปรแกรมเกม
คอมพิวเตอร ์
 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
เกมคอมพิวเตอร์ ฝึกเขียนโปรแกรมเกม
โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
งานเกมในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการสรร
สร้างงานเกมในรปูแบบต่าง ๆ เช่น เกม
ไรส้าย, เกมทางเครือข่าย, เกมจ าลอง
สถานการณ์ เป็นต้น ผลกระทบตอ่สังคม 
แนวโน้มและแนวทางการพัฒนาเกม 

3(2-2-5) 4123308 การเขียนโปรแกรมเกม
คอมพิวเตอร ์
 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเกม
คอมพิวเตอร์ ฝึกเขียนโปรแกรมเกมโดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนางานเกมใน
เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการสรรสร้างงาน
เกมในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น เกมผ่านระบบ
เครือข่าย, เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นต้น 
ผลกระทบต่อสังคม แนวโน้มและแนว
ทางการพัฒนาเกม 

3(2-2-5) - คงเดิม 

4123309 การเขียนโปรแกรมภาษา 
จาวาสครปิ 
 หลักการและไวยกรณ์ของ
ภาษาจาวาสคริป การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาจาวาสคริป การเช่ือมโยงกับ
บราวน์เซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ 
Real-time การพัฒนาโปรแกรมลูกข่าย
และแม่ข่าย การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
น า เข้ า  เสียง วีดี โอ คีย์บอร์ด  และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อพ่วงอื่น ๆ การ
ควบคุมส่วนแสดงผลบนเว็บท่ีตอบสนอง
แบบพลวัต 

3(2-2-5) 4123309 การเขียนโปรแกรมภาษา 
จาวาสครปิ 
 หลักการและไวยกรณ์ของภาษา
จาวาสคริป การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
จาวาสคริป ฟังก์ชันในตัวของภาษาจา
วาสคริป การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Real-
time การพัฒนาโปรแกรมลูกข่ายและแม่
ข่าย การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์น าเข้า การ
ควบคุมส่วนแสดงผลบนเว็บที่ตอบสนอง
แบบพลวัต 

3(2-2-5) - ปรับค าอธบิาย
รายวิชา 
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4122613 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรส์ าหรับการสร้างภาพ 
พื้นฐานการแสดงภาพกราฟิกแบบ
เวกเตอร์และราสเตอร์ เครื่องมือและ
เทคนิคของการสรา้งภาพ กราฟิกแบบ 2 
มิติและ 3 มิติ การแปลงภาพ 2 มิติ และ 
3 มิติ การซ่อนและลดข้อมูลภาพ การให้
สีและการแรเงา การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว และการประยุกตใ์ช้งาน
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 

3(2-2-5) 4122613 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรส์ าหรับการสร้างภาพ พ้ืนฐาน
การแสดงภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และ
ราสเตอร์ เครื่องมือและเทคนิคของการ
สร้างภาพ กราฟิกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 
การแปลงภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การซ่อน
และลดข้อมูลภาพ การใหส้ีและการแรเงา 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการ
ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมที่เกีย่วข้อง 

3(2-2-5) - คงเดิม 

  4122616 เครือข่ายคอมพิวเตอรไ์ร้สาย 
             ความส าคัญของระบบ
เครือข่ายไรส้ายท้องถิ่น เครือข่ายไร้สาย 
Cellular IoT การประยุกต์ใช้ระบบ
เครือข่ายไรส้าย กลไกการบริหารจัดการ
ควบคุมระบบเครือข่ายไรส้าย ประเด็น
ด้านความมั่นคงของระบบไร้สาย การ
ปรับแต่งเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพ 
โพรโทคอลในระบบเครือข่ายไรส้าย งาน
เครือข่ายไรส้ายในอนาคต 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ 

4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
สารสนเทศ 
 การจัดความมั่นคงทาง
สารสนเทศ มาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ การวางแผนความ
มั่นคงทางสารสนเทศ การพัฒนา
โปรแกรมด้านความมั่นคง การวิเคราะห์ 
ประเมินและควบคุมความเสีย่ง ระบบ
การป้องกัน รวมทั้งหลักการ แนวทาง
เทคนิคและวิธีการรักษาความปลอดภัย
ของเครือข่าย เช่น ไฟร์วอลล์ การ
เข้ารหสั ถอดรหสั และการรับรองผู้ใช้ 

3(2-2-5) 4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
สารสนเทศ 
 การจัดการความมั่นคงทาง
สารสนเทศ มาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ การวางแผนความ
มั่นคงทางสารสนเทศ โปรแกรมดา้นความ
มั่นคง เครื่องมือวิเคราะห์ การประเมิน
ความเสีย่ง ระบบการป้องกัน ไฟรว์อลล์ 
การเข้ารหสั ถอดรหัส การบริหารจัดการ
ผู้ใช้ระบบเครือข่าย การป้องกันภยัคุกคาม
ระบบคอมพิวเตอร์ อาชญากรรม

3(2-2-5) - ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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เป็นต้น การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ป้องกันภัยคุกคาม อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการป้องกนั
ความเสยีหายของข้อมูล การวางแผน
การกู้คืนข้อมูล เครื่องมืออุปกรณแ์ละ
เทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับรักษาความ
ปลอดภัย 

คอมพิวเตอร์ การป้องกันความเสยีหาย
ของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล 

4122615 เครือข่ายไรส้าย 3(2-2-5)    
4123512 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)    
4123712 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

3(2-2-5)    

4122312 การเขียนโปรแกรมภาษา 
จาวา 

3(2-2-5)    

4122507 การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถ ุ

3(2-2-5)    

4123405 ระบบปฏิบัติการเครือขา่ย 3(2-2-5)    
4123515 การประมวลผลแบบ 
กลุ่มเมฆ 

3(2-2-5)    

4121702 ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)    
4121105 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

3(3-0-6)    

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       จ านวน 7 นก วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       จ านวน 7 นก - คงเดิม 
ให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้ ให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้ 
กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีม
ความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรบัรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรยีนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2(90) 4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความ
พร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรบัรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรยีนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคณุลกัษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์  โดย

2(90) - คงเดิม 
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คอมพิวเตอร์  โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร ์

การกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง 
ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร ์

4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 ให้นักศึกษาไดฝ้ึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
ในองค์การหรือหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการธรุกิจที่เหมาะสม เพือ่ให้
ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ในอาชีพ 

5(450) 4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 ให้นักศึกษาไดฝ้ึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจที่
เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจต
คติ และประสบการณ์ในอาชีพ 

5(450) - คงเดิม 

กลุ่มสหกิจศกึษา  กลุ่มสหกิจศกึษา   
4123802 เตรียมสหกิจศึกษา 
 หลักการและแนวคดิ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ระเบียบและข้อบังคับเกีย่วข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการและทักษะทางด้านวิชาชีพก่อน
ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการเขียน
จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ และ
การเลือกสถานประกอบการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เสรมิสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล 
มาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนา
มัยในสถานประกอบการ เทคนิคการ
น าเสนอโครงงานหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ 

1(45) 4123802 เตรียมสหกิจศึกษา 
 หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับสห
กิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานสหกจิศึกษา ระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การ
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะ
ทางด้านวิชาชีพก่อนออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
การสัมภาษณ์ และการเลือกสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการท างาน การเสริมสร้างจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ 

1(45) - คงเดิม 

4124802 สหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงาน

6(540 4124802 สหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงาน

6(540) - คงเดิม 
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ช่ัวคราวในสถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่
สาขาวิชาก าหนด มีการก าหนด
ภาระหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีการบันทึก
การปฏิบัติงาน การจัดท ารายงาน
น าเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบของสาขาวิชา 

ช่ัวคราวในสถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชา
ก าหนด มีการก าหนดภาระหนา้ที่อย่าง
ชัดเจน มีการบันทึกการปฏิบตัิงาน การ
จัดท ารายงานน าเสนอผลการปฏิบตัิงาน
ต่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบของสาขาวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต - คงเดิม 

    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่ซ้ ากับ 

รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
11. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือท าสตาร์ทอัพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรับปรุง 
มีเฉพาะข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัย เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าสตาร์ทอัพ - เพื่อเพิ่มทางเลือก

สามารถท าโครงงาน

หรือท าสตาร์ทอัพได ้

  

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ 

องค์ความรู้ของ
สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  
(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค์ความรู้ตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาในหลักสูตร 

1 โครงสร้างดิสครีต -  ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ 
และเซ็ต  
-  ตรรกะพ้ืนฐาน 
-  เทคนิคการพิสูจน์ 
-  พ้ืนฐานการนับ 
-  ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ 
-  ความน่าจะเป็นเชิงวิยุต 
-  ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
-  การสร้างฟังก์ชัน 

วิชาแกน 
- 4122403 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  
วิชาเฉพาะด้าน 
- 4121205 โครงสร้างข้อมูล  
 

2 พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม 

-  โครงสร้างเบื้องต้น 
-  การแก้ปัญหาโดยใช้ 
ขั้นตอนวิธี 
-  โครงสร้างข้อมูล 
-  การเวียนเกิด 
-  การเขียนโปรแกรมเชิง 
เหตุการณ์ 
-  การเขียนโปรแกรมเชิง 
อ็อบเจกต์ 
-  ความมั่นคงของสารสนเทศ
เบื้องต้น 
-  การเขียนโปรแกรมรักษา
ความปลอดภัย 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
- 4121205 โครงสร้างข้อมูล  
- 4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง 
- 4123501 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 
วิชาเลือก 
- 4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
- 4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
- 4122314 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 
- 4123308 การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 
- 4123714 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านไอโอที 
- 4122315 การออกแบบและพัฒนาเอพีไอ 

3 ความซับซ้อนและ 
ขั้นตอนวิธี 

-  การวิเคราะห์เบื้องต้น 
-  กลยุทธ์ด้านขั้นตอนวิธี 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4121205  โครงสร้างข้อมูล 
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ล าดับ 

องค์ความรู้ของ
สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  
(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค์ความรู้ตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาในหลักสูตร 

-  ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น 
-  ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย 
-  พ้ืนฐานการค านวณ 

- 4123501  การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 
 

4 โครงสร้างและ 
สถาปัตยกรรม 

-  ตรรกะทางดิจิตัล 
-  การแทนค่าข้อมูล 
-  โครงสร้างระดับแอสเซมบลี 
-  สถาปัตยกรรมหน่วยความจ า 
-  โครงสร้างการท างาน 
-  การประมวลผลแบบหลาย
หน่วย 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4123713  การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
วิชาเลือก 
- 4123638 เทคโนโลยีไอโอทีเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน 
- 4123716 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารของ
เครื่องจักร 
  
 
 

5 ระบบปฏิบัติการ -  ภาพรวมของระบบปฏิบัติการ 
-  หลักการของระบบปฏิบัติการ 
-  สภาวะพร้อมกัน 
-  การจัดตารางการท างานและ
การส่งต่อโปรเซส 
-  การจัดการหน่วยความจ า 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4122509 ระบบปฏิบัติการและการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ  
วิชาเลือก 
- 4123516 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์ 

6 การประมวลผล
เครือข่าย 

-  หลักการประมวลผล
เครือข่าย 
-  การรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย 
-  โครงสร้างของเว็บ 
-  โปรแกรมประยุกต์ทางด้าน
เครือข่าย 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4122509 ระบบปฏิบัติการและการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 
- 4123709 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และการสื่อสารข้อมูล 
วิชาเลือก 
- 4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
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ล าดับ 

องค์ความรู้ของ
สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  
(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค์ความรู้ตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาในหลักสูตร 

- 4122314 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 
- 4122315 การออกแบบและพัฒนาเอพีไอ 
- 4122616 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 
- 4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ  
- 4123714 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านไอโอที 
- 4123715 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
- 4123716 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารของ
เครื่องจักร 

7 ภาษาการเขียน
โปรแกรม 

-  ภาพรวมของภาษาการเขียน
โปรแกรม 
-  การแปลภาษาเบื้องต้น 
-  ชนิดข้อมูลและการ 
ประกาศค่า 
-  หลักการเครื่องจักรเสมือน 
-  กลไกเชิงนามธรรม 
-  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- 4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง 
วิชาเลือก 
- 4121301 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 
- 4122206 การเขียนโปรแกรมเชงิวตัถุ 
- 4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
- 4123308 การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 
- 4123309  การเขียนโปรแกรมภาษา 
จาวาสคริป 
 

8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

-  หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
-  การสร้างส่วนติดต่อในแบบ
GUI 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง 
วิชาเลือก 
- 4123510 การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนษุย์กับ
คอมพิวเตอร์ 
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ล าดับ 

องค์ความรู้ของ
สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  
(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค์ความรู้ตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาในหลักสูตร 

9 กราฟิกและ 
การประมวลผลภาพ 

-  เทคนิคด้านกราฟิกและการ
ประมวลผลภาพเบื้องต้น 
-  กระบวนการทางกราฟิก 

วิชาเลือก 
- 4122613 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- 4123610 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

10 ระบบชาญฉลาด -  หลักการปัญหาพ้ืนฐาน 
-  กลยุทธ์การสืบค้นเบื้องต้น 
-  วิธีการฐานความรู้โดยการให้
เหตุผล 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4123511  ปัญญาประดิษฐ ์ 
วิชาเลือก 
- 4123202 การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
- 4123517 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง 

11 การจัดการ
สารสนเทศ 

-  แบบจ าลองสารสนเทศ 
-  แบบจ าลองข้อมูล 
-  ระบบฐานข้อมูล 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4122205 ระบบฐานข้อมูล  
- 4122506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
- 4123637 โปรแกรมประยุกต์ดา้นธรุกิจ  
- 4123905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
- 4124905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
- 4123906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 1 
- 4124906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 2 
วิชาเลือก 
- 4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- 4123202 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
- 4123203 พ้ืนฐานทางวิทยาการข้อมูล 
- 4122207 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
- 4123101 นวัตกรรมและผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ดิจิทัล 
- 4123639 เทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์ 
ใช้งาน 
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ล าดับ 

องค์ความรู้ของ
สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  
(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค์ความรู้ตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาในหลักสูตร 

12 ประเด็นทางสังคม
และวิชาชีพ 

-  ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 
-  บริบทของสังคม 
-  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
-  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
-  การจัดการความเสี่ยงใน
วิชาชีพ 
-  ทรัพย์สินทางปัญญา 

วิชาแกน 
- 4122102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาเฉพาะด้าน 
- 4123905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
- 4124905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
- 4123906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 1 
- 4124906 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 2 
วิชาเลือก 
- 4121107 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   
- 4121501 กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- 4123101 นวัตกรรมและผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ดิจิทัล 
- 4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 
- 4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- 4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- 4124801 การฝกึประสบการณ์วชิาชพีวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 
- 4123802 เตรยีมสหกิจศึกษา 
- 4124802 สหกิจศึกษา 
 

13 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ -  การออกแบบซอฟต์แวร์ 
-  การระบุความต้องการของ
ซอฟต์แวร์ 
-  การใช้งาน API 

วิชาเฉพาะด้าน 
- 4122506 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
- 4122310 วศิวกรรมซอฟต์แวร์  
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ล าดับ 

องค์ความรู้ของ
สาขาวิชา ตาม 

มคอ. 1  
(มาตรฐาน IEEE 

และ ACM) 

รายละเอียด องค์ความรู้ตาม
มาตรฐาน 

รายวิชาในหลักสูตร 

-  เครื่องมือและองค์ประกอบ
แวดล้อมส าหรับซอฟต์แวร์ 
-  กระบวนการซอฟต์แวร์ 
-  การทวนสอบซอฟต์แวร์ 
-  วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ 
-  การบริหารจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ 

14 ศาสตร์ 
เพ่ือการค านวณ 

 วิชาแกน 
- 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1  
- 4111101 หลักสถิต ิ 
- 4122403 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
สรุปรายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วันที ่31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 29109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 
หน้าท่ี ประเด็น/เร่ือง ข้อเสนอแนะ การแก้ไข 

 วิชาการท า start up เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ เพิ่งเคยเหน็อยากทราบรายละเอียด ว่า
ด าเนินการประเมินอย่างไร มองประเด็นการประเมินต่างจาก 
project ทั่วไปอย่างไร นักศึกษาตอ้งเปิดบริษัทจริงหรือไม่? 
มีการประสานกับ incubation center หรือหน่วยงานใด เพื่อให้
นิสิตได้รับเงินทุน 

- แก้ไขแล้ว โดยเพิ่ม
รายละเอียดข้อก าหนด
เกี่ยวกับการท า 
สตาร์ทอัพ 

 สะท้อนชุมชน หลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วางตัวเองที่ เอาตัวเองเข้า
สัมพันธ์กับชุมชนอย่างลึกซึ้งกว่าทั่วไป 
Local aspects? ควรมีประเด็นกรณีศึกษา จาก local 
community หรือ industry หรือไม่? 

- แก้ไขแล้ว 

 เปิดให้ท า Credit Bank 
หรือไม่? 

ทางมหาวิทยาลัย เปดิให้ท าเรื่องของ Credit Bank หรือไม่ หาก
สามารถท าได้ น่าจะช่วยในเรื่องของการรับนักศึกษาได้มากข้ึน 
โดยใช้การอบรมระยะสั้น เพื่อเก็บ credit หากระเบียบ
มหาวิทยาลยัอนุญาต โดยทั่วไปในหลักสตูร ต้องก าหนด ว่าวิชา
ใดบ้างสามารถใช้การอบรมช่วยเกบ็ credit bank ได ้
เห็นในหมวดที่ 3 มีเรื่องของหลักสตูรระยะสั้น น่าจะม ี
จุดประสงค์ตรงนี้ การเทียบช่ัวโมง ต้องมีการตั้งกรรมการมาดูแล 
มีหลักการที่ชัดเจน และตัดสินการเทียบเกรด 

- มหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่างการจดัท า
ระเบียบการเทียบ
หน่วยกิตหลักสูตร
ระยะสั้น สาขาวิชา 
ได้จัดเตรียมหลักสตูร
ระยะสั้น 6 ชุดวิชา 
เพื่อรองรับ 

 การเปิดใหเ้กิดการ
ปรับเปลีย่นทันกับเนื้อหาใน
วงการที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

อาจใช้ค าว่า practical session in selected topics, case 
studies in selected modern topics ไว้ในค าอธิบายหลาย
วิชา เพื่อเผื่อในการปรับเนื้อหาหลกัสูตรก่อนครบ 5 ปี หรืออาจ
มีวิชาท านอง Selected topics in XXX ไว ้
เพี่อใช้สอนหัวข้อใหม่ๆ กรณมีีการเปลี่ยนแปลงในวงการก่อน
การปรับหลักสตูรในรอบถดัไป 

- แก้ไขแล้ว โดยปรับ
ค าอธิบายรายวิชาและ
เพิ่มรายวิชา คือ  
4124901 การสัมมนา
คอมพิวเตอร ์

 การแสดงให้เห็นถึงการฝึก
ปฏิบัต ิ

จากหน่วยกิต มี Lab ในหลายวิชาส าคัญ ซึ่งดดูีท าให้เป็นถึงการ
สอนให้มีการปฏิบัติจริง ๆ 
ในค าอธิบาย หลายรายวิชา ท่ีมี lab ควรมีค าว่า practical 
sessions in xxx ด้วยหรือไม่? 
เช่น 4123639 เทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้งานอ่าน
แล้ว ไม่เหมือนจะมีฝึกปฏิบัต ิ

- แก้ไขแล้ว 
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 Quantum Computing ควรมีวิชาใดวิชาหนึ่งที่พูดถึงเรื่อง Quantum Computing ซึ่ง

เป็นเทคโนโลยดี้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ส าคญัในปัจจุบันและ
อนาคต หรือไม ่
อาจเติมเข้าไป ในวิชา Algorithm Analysis and Design หรือ
ในส่วนท่ีเป็น introduction อาจเติมในวิชา Fundamental 
Computer Science หรือไม่? 

- แก้ไขแล้ว ใน
ค าอธิบายรายวิชา 
4121107 ความรู้
พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 Deep Learning ควรมีวิชาใดวิชาหนึ่ง พูดถึงเรื่อง Deep Learning หรือไม่? 
เช่น 4123517 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง 
ค าอธิบายยังเป็น classical machine learning อยู ่
Deep learning น่าจะเป็น Trend ใหม ่

- แก้ไขแล้ว 

 4121501 กฎหมายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจปรับช่ือวิชา และเพิ่มเนื้อหา ในส่วนกฎหมายด้านสินทรัพย์
ทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนสุิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และอื่น ๆ 
เนื่องจาก เป็นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สร้างผลงานเป็น
สินทรัพย์ทางปัญญา นักศึกษา จึงควรทราบประเด็นกฎหมาย 
เพื่อเข้าใจในสิทธ์ิ และข้อควรระวงั หรือ เห็นในวิชา 4121105 
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์คลา้ย ๆ จะมีการพูดถึง 
(หน้า 40) software intellectual Property แต่อาจมีเวลา
สอนไม่ทัน และ น่าจะแคบไป น่าจะปรับเป็น Intellectual 
Property and related laws หรือไม่? 

- แก้ไขแล้ว 

30 4001103g การรู้ดิจิทัล cyber security practices ที่แปลว่า การใช้ดิจิทัลเพื่อความ
มั่นคงปลอดภยั แปลไม่ตรงกันอาจปรับแก้ภาษาอังกฤษ หรือ 
หากจะแปลใหต้รง น่าจะแปลว่า การฝึกฝนด้านความมั่นคงไซ
เบอร์ แต่วิชานี้เป็น ของ GE อาจแก้ไขไมไ่ด้หรือไม่? 

- เป็นรายวิชา GE จะ
เสนอให้คณะกรรมการ
รายวิชาการรูด้ิจิทัล
พิจารณาต่อไป 

34 
 

4122205 ระบบฐานข้อมูล security and permanent data ที่แปลว่า ความปลอดภัยและ
การคงสภาพของข้อมูล แปลไม่ตรง security ควรแปลว่า ความ
มั่นคง อาจต้องพิจารณาว่า จะปรบัไทยหรืออังกฤษอย่างไร 

- แก้ไขแล้ว 

37 4122506 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

ค าว่า ความปลอดภัย น่าจะต้องแก้เป็น ความมั่นคง เพราะ
ภาษาอังกฤษใช้ค าาว่า Security 
รวมถึงในรายวิชาอ่ืน ๆ ด้วยต้องระวังการแปลค าว่า  
Safety แปลว่า ความปลอดภัย 
Security แปลว่า ความมั่นคง 
และต่างมคีวามหมายต่างกัน 

- แก้ไขแล้ว 



162 
 

หน้าท่ี ประเด็น/เร่ือง ข้อเสนอแนะ การแก้ไข 
38 4122509 ระบบปฏิบัติการ

และการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 

อาจพิจารณาเพิ่ม 
hypervisor-based virtualization, container-based 
virtualization, virtual run time environment, 
Storage engineering, RAID, DAS, NAS, SAN 

- แก้ไขแล้ว 

43 4123202 การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ ่

ค าผิด อิเลคทรอนิก -> อิเล็กทรอนิกส ์ - แก้ไขแล้ว 

46 4121301 การเขียน
โปรแกรมภาษาไพธอน 

เพิ่ม practical projects on any selected topics - แก้ไขแล้ว 

47 4123715 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขั้น สูง 

เพิ่ม Selected topics in modern internet and network 
technologies 

- แก้ไขแล้ว 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชวัล ชายผา 
 จุดเด่นของหลักสูตร  
  1) แบ่งหมวดหมู่ของวิชาต่าง ๆ ได้น่าสนใจ  
  2) หลักสูตรมี start up track น่าจะดึงดูดความสนใจของนักศึกษาได้มาก  
  3) มีกลุ่มวิชาส าหรับ credit bank ชัดเจน  
 จุดน่ากังวลของหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ การแก้ไข 
1) ดูภาระงานท่ีต้องสอนและต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะทั้งฝึกงาน สหกิจ โปรเจค และ start up ไม่
แน่ใจว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน จะมีภาระงานหนักเกินไปหรือไม่ 

- หลักสูตร 
มีบุคลากรเพียงพอ 

2) มีบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินการ start up จ านวนเพียงพอหรือไม่ - หลักสูตรได้
เตรียมการ
ประสานงาน
หน่วยงานท าหน้าทีพ่ี่
เลี่ยงไวร้องรับ 
ในเบื้องต้นแล้ว 

3) ถ้าจะมี IoT track ต้องเข้าใจเรื่องฮาร์ดแวร์และวงจรไฟฟ้า อาจจะต้องมีวิชาที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและ 
ระบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์อีกสัก 1 วิชา หรือต้องปูพ้ืนฐานให้แน่นในวิชา IoT 

- มีรายวิชาด้าน IoT 
หลายวิชาและเพียงพอ 

4) อยากให้เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการหาความรู้ทางเทคโนโลยีมากกว่านี้ อาจจะสอดแทรก
ในวิชาต่าง ๆ (แบบจริงจัง) วิชาเลือกอาจจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

- มีรายวิชา GE 
ภาษาอังกฤษ 2 วิชา 
และหลักสตูรได้เพิ่ม
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  
อีก 1 รายวิชา 

5) วิชาศึกษาทั่วไป ควรเน้นวิชาที่เกี่ยวกับชุมชน จะได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร เช่น เอาวิชา
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่นมาเป็นวิชาหลักแทนการเป็นวิชาเลือก ไม่เช่นนั้นวิชาโปรเจค  
สหกิจศึกษา และ start up ควรท าสิ่งที่ตอบโจทย์กับปัญหาและความต้องการของชุมชน 

- ในแผนการเรียน
ระยะยาวมีรายวิชาให้
นักศึกษาเรียน  
ในรายวิชา 2001208 
การเป็นผูป้ระกอบการ
สร้างสรรคซ์ึ่งทดแทน
ได ้
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9 การเรยีนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
อยากให้มีแนวทางชัดเจนว่าจะท าอย่างไร เพราะเห็นในหลาย 
หลักสตูร แต่พอจดัการเรียนการสอนก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้อย่าง 
ชัดเจน 

- แก้ไขแล้ว 

11 มีจุดที่ไม่จ าเป็นตรง  
(ม.6) 

เอาออก - แก้ไขแล้ว 

12 ข้อ 2.5 มีแผนท่ีจะปรับพื้นฐานผูเ้รียนอยา่งไร และเมื่อไหร่ น่าจะระบุให้ 
ชัดเจน เช่น ต้นเทอมก่อนเข้าเรียน ปี 1 หรือ สุดสัปดาห์ปี 1 
เทอมต้น 

- แก้ไขแล้ว 

17 การเปลีย่นแผนการศึกษา หากนักศึกษาต้องการจะเปลีย่นแผนการศึกษา เช่น จาก 
โครงงานไปเป็น start up หรือกลบักัน ทางหลักสูตรมีแผน 
รองรับอย่างไร 

- แก้ไขแล้ว 

17 วิชา UX/UI ในแผนการ
ศึกษา 

อยากให้เพิ่มเป็นวิชาหลัก เพราะเป็นสิ่งท่ีต้องค านึงถึงมาก ๆ 
โดยเฉพาะหลักสูตรได้ชู start up ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็น 
product ที่ผู้ใช้เป็นบุคคลทั่วไป 

- มีรายละเอียดใน
รายวิชาเอกบังคับ 
4122313 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง 

17 วิชากฎหมายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น่าจะเป็นวิชาบังคับส าหรับสาย start up - start up  
มี track เฉพาะ  
และเรื่องกฎหมาย 
ได้แก้ไขในค าอธิบาย
รายวิชาแล้ว   

19 วิชาเลือก ปี 1 เทอม 1 รายชื่อดังกล่าวเป็นตัวอย่าง หรือบังคับเลือก นักศึกษาจะอ่าน
แล้วสับสนหรือไม่ ถ้าเป็นตัวอย่างน่าจะระบ ุ

- แก้ไขแล้ว 

20 วิชาเฉพาะด้านและวิชา
แกนของปี 2 เทอม 1 และ
เทอม 2 

คิดว่าน่าจะสลับกัน เพราะวิชาทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้อง
เข้าใจการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม และคณติศาสตร์
ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ก่อน 

- แก้ไขแล้ว 

20 วิชาเลือกของ ปี 2 เทอม 
2 

ท าไมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงถึงเป็นวิชาเลือก และ
เหมือนจะอยู่หลังจากวิชาเลือกการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เลยดู 
ขัด ๆ กันว่าวิชาที่ต้องการทักษะการเขียนโปรแกรมมากกว่ากลับ 
เป็นตัวเลือกให้เรียนก่อน 

- แก้ไขแล้ว 

20 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

อยู่ห่างจากวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมากเกินไป ท าให้เด็ก
อาจจะลมื หรืออาจจะไมม่ีทักษะที่คล่องแคล่วต่อเนื่อง เนื่องจาก
ขาดการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 

- แก้ไขแล้ว 
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21 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
น่าจะเรยีนก่อนหน้าน้ี เพราะนักศกึษาควรต้องใช้ในการเรียนรู้
ด้วยตัวเองด้วย 

- แก้ไขแล้ว 

22 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

น่าจะอยู่ตอนภาคการศึกษาพเิศษ (ตอนจบปี 3 แล้ว) มากกว่า 
เพื่อท่ีว่านักศึกษาจะได้ออกไปเรยีนรู้โลกของการท างานและรู้ 
ตัวเองว่าควรจะปรับปรุงตัวเองและหาความรู้เพิ่มในด้านใด ถ้า 
วิชานี้อยู่ปี 4 เทอมสุดท้าย ท าให้นักศึกษาเสียโอกาสในการ  
ปรับปรุงตัวเอง เพราะต้องออกไปท างานแล้ว 

- การจัดการเรียนตาม
แผนการเรียนระยะ
ยาวเหมาะสมแล้ว 

36 วิชาเทคโนโลยสี าหรับ 
start up 

ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรมีการประสานงานบุคลากรจ านวนเพียงพอ
หรือไม่ ในการมาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงและแนะน าด้านการระบุปญัหา 
การตลาด การพัฒนาผลติภณัฑ์เพือ่ผู้ใช้อย่างแท้จริง หรือไม่ 
อาจจะเป็นบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หรืออาจารย์ในด้าน  
การตลาดและผลิตภัณฑ์ก็ได ้

- หลักสูตรมีบุคลากร
เพียงพอและได้เตรียม
หน่วยงานพ่ีเลี้ยงไว้
รองรับในเบื้องต้น 

47 วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ช้ันสูง 

ภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน  
Advanced Computer Networks 

- แก้ไขแล้ว 

51 บรรทัดท่ี 4 ประดิษฐ์ ตกการันต ์ - แก้ไขแล้ว 
58 จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ได้สอดแทรกไว้ในวิชาใดบ้าง - แก้ไขแล้ว 

81 2.2 บรรทัดที่ 4 ปรับปรุงกระบวนeการการเรียนการสอน เป็น ปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน 

- แก้ไขแล้ว 
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ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมค า 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 

- ปรัชญา ต้องสอดคล้องกับรายวชิา (ในระดับสภาวิชาการ) 
- ปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาสนใจมาเรียนในหลักสูตรมากขึ้นมี
หลายปัจจัย เช่น รุ่นพ่ีแนะน าน้อง,ชีวิตความเป็นอยู่ใน
มหาวิทยาลยั,การประชาสมัพันธ์,ทุนการศึกษา,การมีงานท า
,MOU หน่วยงาน,การติวก่อนสอบท างาน เป็นต้น 
- หลักสูตรมีวิชาใหม่ๆที่น่าสนใจ เช่น วิชาเทคโนโลยีบล็อกเชน
ฯ เป็นต้น 

 

2 บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) 

- เนื้อหารายวิชาเรยีนทางภาษาอังกฤษ มีน้อยเกินไป 
- การเรียนสหกิจดีกว่าฝึกงาน เนือ่งจากมีระยะเวลาเรียนรู้งาน
ยาวนานกว่า 
- AI ควรอยู่หลายๆด้าน เช่น industrial เป็นต้น 
- วัตถุประสงค์ มีการระบุ การท างานเป็นทีมและ soft skill 
ถือว่าดี 

 

3 ส านักงานจัดหางานจังหวดัสรุินทร ์ - การออกแบบหลักสตูรดี มีการก าหนดให้นักศึกษาได้เลือกท า
สตาร์ทอัพ/ฝึกงาน 

 

4 บริษัท เลโก้ คลาวด์ เซอร์วิส จ ากดั - สตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรเพิ่ม digital marketing ด้วย 
- มีวิชาเทคโนโลยีบล็อกเชนฯ ถือว่าดี 

 

5 ศิษย์เก่า - ควรเพิ่มความรู้เรื่องการตลาด และ การ connection 
หน่วยงาน 
- มีรายวิชาการเขียน app Mobile ถือว่าดี 
- น่าจะมีทุนการศึกษาเรียนต่อ 

 

6 ศิษย์ปัจจุบัน - ตารางเรียนควรมีวันว่าง 1 วันท่ีตรงกัน เพื่อท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เช่น ใหอ้าจารย์อบรมเสริมความรู ้
ใหม่ ๆ เป็นต้น 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ซ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ธงชัย เจือจนัทร์ 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อนุสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ความเชี่ยวชาญ 
- Computer networks 
- Network security 
- Computer 
programming 
- Database 
administrator 
- Protocol design 

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

ประสบการณ์การสอน  
7 ปี 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
Chuachan, T., Djemame, K., Puangpronpitag, S.  (2020).    
        “Solving MTU Mismatch and Broadcast Overhead of   
        NDN over Link-layer Networks.” International   
        Journal of Networked and Distributed Computing.   
        8(2). 67-75. (ESCI) 
Chuachan, T., Puangpronpitag, S., Posing, N., Gluaythong, S.    
        And Somrat A.  (2018, March-April).  “A Design and   
        Development of Path-convergence Mechanisms for  
        Named Data Networking.” Mahasarakham Journal  
        of Science and Technology. 37(2). 296-303.  
        (TCI กลุ่ม 1) 
Chuachan T, Posing N, Kamplae E, Nindam S.  (2017,   
        January-February).  “A Design and Development of   
        the Web Interface for Network Emulators.”    
        Mahasarakham Journal of Science and   
        Technology. 36(1). 68-74. (TCI กลุ่ม 1) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วาฤทธิ์ นวลนาง 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ความเชี่ยวชาญ 
- Network design 
- System analysis  
and design 
- Education information 
technology 

ค.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษา) 
ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

ประสบการณ์การสอน  
11 ปี 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วาฤทธ์ิ นวลนาง. (2563, กันยายน-ธันวาคม).  “การพัฒนา  
        สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูบ้นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตตามแนว   
        ทฤษฏีคอนสตรัคติวสิต์ทีส่่งเสรมิกระบวนการคิดแก้ปญัหา เรือ่ง   
        การออกแบบและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร   
        ส าหรับนักศึกษาปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   
        พิชญทรรศน์. 15(3). (TCI กลุ่ม 2) 
ศิริลักษณ์ หวังชอบ , วิจิตรา โพธิสาร , วาฤทธ์ิ นวลนาง , สุวัฒน์    
        กล้วยทอง และธงชัย เจือจันทร์.  (2563, มกราคม-มิถุนายน).   
        “ประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.”  วารสารมนุษยศาสตร์และ  
        สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 8(1). 58-68. (TCI 2) 
โกสิน สนั่นนาม, วาฤทธ์ิ นวลนาง, สุวัฒน์ กล้วยทอง, ศิริลักษณ์  
        หวังชอบ.  (2563).  “ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่มตี่อ   
        การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏั  
        สุรินทร์.”  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์    
        คร้ังที่ 11.  17-28 กันยายน 2563.  E34–E45. สุรินทร์ :   
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 
สุวัฒน์ กล้วยทอง , วาฤทธ์ิ นวลนาง , ศิริลักษณ์ หวังชอบ , กัญญาณี   
        สมอ.  (2562).  “ผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    
        ด้านบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.”  ใน  
        การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10.   
        19-20 กันยายน 2562.  E1 – E11. สุรินทร์ :    
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสรุินทร์. 
วาฤทธ์ิ นวลนาง. (2561, มกราคม – มิถุนายน).  “ผลสัมฤทธ์ิทางการ  
        เรียน และทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักศึกษา  
        ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.”  วารสารบัณฑิต 
        วิทยาลัย. 12(1). 48-58. (TCI 2) 

3. นายนพรัตน์  โพธิ์สิงห์ 
ความเชี่ยวชาญ 
- Computer 
programming 
- System analysis  
and design 
- Database system 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ประสบการณ์การสอน  
26 ปี 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
Chuachan, T., Puangpronpitag, S., Posing, N., Gluaythong, S.    
        And Somrat A.  (2018, March-April).  “A Design and   
        Development of Path-convergence Mechanisms for  
        Named Data Networking.” Mahasarakham Journal  
        of Science and Technology. 37(2). 296-303.  
        (TCI กลุ่ม 1) 
Chuachan T, Posing N, Kamplae E, Nindam S.  (2017,    
        January-February).  “A Design and Development of    
        the Web Interface for Network Emulators.”   
        Mahasarakham Journal of Science and   
        Technology. 36(1). 68-74. (TCI กลุ่ม 1) 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

4. นายสุวัฒน์ กล้วยทอง 
ความเชี่ยวชาญ 
- Computer 
programming 
- Database 
administrator 
 
 

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

ประสบการณ์การสอน  
3 ปี 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
Chuachan, T., Puangpronpitag, S., Posing, N., Gluaythong, S.    
        And Somrat A.  (2018, March-April).  “A Design and   
        Development of Path-convergence Mechanisms for  
        Named Data Networking.” Mahasarakham Journal  
        of Science and Technology. 37(2). 296-303.  
        (TCI กลุ่ม 1) 
สุวัฒน์ กล้วยทอง , วาฤทธ์ิ นวลนาง , ศิริลักษณ์ หวังชอบ , กัญญาณี   
        สมอ.  (2562).  “ผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    
        ด้านบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.”  ใน  
        การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10.   
        19-20 กันยายน 2562.  E1 – E11. สุรินทร์ :    
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสรุินทร์. 

5. นายเอกธนัช  
เหลืองศิริวรรณ 
ความเชี่ยวชาญ 
- Computer 
maintenance 
 

วท.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ประสบการณ์การสอน  
16 ปี 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
เอกธนัช เหลืองศิริวรรณ, โอภาคย ์มีแก้ว.  (2562).  “ผลสัมฤทธ์ิ   
        ทางการเรียนในรายวิชาดิจติอลเบื้องต้นเรื่อง ทฤษฎีลอจิก ของ  
        นักศึกษาปริญญาตรีด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ   
        โดยใช้เทคนิค STAD.”  การประชุมวิชาการระดับชาติและ  
        นานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” คร้ังท่ี 9.  28 พฤษภาคม    
        2562. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 575-582. 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วีระชัย บุญปก 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ความเชี่ยวชาญ 
- System analysis  
and design 
- Database system 
  
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ประสบการณ์การสอน  
23 ปี 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วีระชัย บุญปก. (2561).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.ต ารา 
        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ    
        เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์. สรุินทร์ : มหาวิทยาลัย  
        ราชภัฏสุรินทร์.  356 หน้า 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

7. นางฐิตาภรณ์ นิลวรรณ 
ความเชี่ยวชาญ 
- Database system  
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ประสบการณ์การสอน  
23 ปี 
 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ, นันทิญา มณีโชติ, และวัจจนารัตน์ ควรดี.   
        (2563).  “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากชนิดของปลา  
        ในอ่างเก็บน้ าล าพอก ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด    
        สุรินทร์.”   ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย   
        ระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 11 “วิจัยและนวัตกรรม  
        วิถีใหม”่. 17-18 กันยายน 2563. F-651 - F-662.  สุรินทร์ :   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 
สุวัฒน์ กล้วยทอง, และฐิตาภรณ์  นิลวรรณ.  (2563).  “ผลของการใช้    
        ระบบงานกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์.   
        ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  
        ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”.   
        17-18 กันยายน 2563. E-22 - E-32.  สุรินทร์ : มหาวิทยาลยั  
        เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตสรุินทร์. 
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