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คํานํา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปดทําการเรียนการสอนใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีครั้งแรกในปการศึกษา 2547 แตเดิมสังกัดคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ตอมามีการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนเมื่อป พ.ศ.2555 
จึงยายมาสังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบ 5 ป จากหลักสูตรป พ.ศ. 2560 เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2565 เพ่ือใหการจัดการ
เรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตที่จบมามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) 2 และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 สอดคลองตอ
ความตองการของตลาดแรงงาน และสอดคลองกับนโยบายประเทศท่ีมุงเนนการพัฒนาบุคลากร ICT 
ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หลักสูตรฯ ปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 นี้ออกแบบเพ่ือมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะพรอมในการประกอบวิชาชีพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการเพ่ิมรายวิชาใหมและ
ปรับปรุงวิชาเลือก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดย
หลักสูตรฯ ปรับปรุงนี้จะเริ่มใชในปการศึกษา 2565 เปนตนไป 
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สารบัญ 
  หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
 รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 วิชาเอก 1 
 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
 รูปแบบของหลักสูตร 1 
 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 อาฃีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 
 ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 
 สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 4 
 ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 4 
 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 6 
 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 6 
 แผนพัฒนาปรับปรุง 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 8 
 ระบบการจัดการศึกษา 8 
 การดําเนินการหลักสูตร 9 
 หลักสูตรและอาจารยผูสอน 10 
 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 28 
 ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 29 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 30 
 การพัฒนาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 30 
 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30  
 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะดาน 40 
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สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 56 
 กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 57 
 กระบวนการรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 58 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 59 
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย 61 
 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 61 
 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 62 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 63 
 การกํากับมาตรฐาน 63 
 บัณฑิต 63 
 นักศึกษา 63 
 อาจารย 65 
 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 67 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 69 
 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 69 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการหลักสูตร 71 
 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 71 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 71 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 71 
 การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 71 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    
  -  คําอธิบายรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 74 
  -  คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 84 
 ภาคผนวก ข   
  ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร  100 
 ภาคผนวก ค   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 106 
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สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

 ภาคผนวก ง    
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   110 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี วาดวย  
  การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 134 
  ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่อง  
  หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตร ี 149 
 ภาคผนวก จ    
 - โครงสรางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 153 
 -  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 155 
 ภาคผนวก ฉ    
 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ที่สอดคลอง 
 กับองคความรู (Body Knowledge) ดานคอมพิวเตอร  
 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม มคอ.1 164 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.  2565 ปรับปรุ งจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  
 เปดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 
 โดยสภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 
9/2564 วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 8 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2567  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 อาชีพที่บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ประกอบวิชาชีพไดหลังจากสําเร็จการศกึษา มีดังนี้ 

(1) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
(3) นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร 
(4) ผูจัดการโครงการสารสนเทศ 
(5) นักออกแบบและพัฒนาเว็บ 
(6) นักผลิตสื่อดิจิทัล 
(7) เจาของสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(8) เจาของกิจการธุรกิจออนไลน 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และสถานประกอบการ 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   การพัฒนาหลักสูตรกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีเปาหมายหลักในการพลิกโฉมประเทศใหเทาทันและสอดคลอง
กับบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ใชประโยชนจากองคความรูเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อมุงจัดการกับปญหาท่ีเปนภัยคุกคามสําคัญท้ังในไทยและในระดับโลก  
จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้นการบริหารจัดการองคความรู
อยางเปนระบบจึงเปนสิ่งจําเปน รวมถึงการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมท่ีจะ
ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และนโบายและ
ยุทธศาสตรกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570 ที่มีวิสัยทัศน 
“เตรียมคนไทยแหงศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอยางทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล นําพาประเทศไปสู
ประเทศท่ีพัฒนาแลว” ซึ่งจําเปนตองใชบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเปนจํานวนมาก 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสาร 
ไรพรมแดน และการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) อินเทอรเน็ตของ 
สรรพสิ่ง หรือ  IoT (Internet of Things) สิ่งของใกลตัวที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งปกติ
ธรรมดาในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง การใชงานอุปกรณ
คอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและคาใชจายที่ถูกลง เชน 
โทรศัพทสมารตโฟน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมีความเร็วสูง
สามารถรองรับการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบ ซึ่งไดนําไปสูสังคมที่มีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง
ตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก รวมถึงการนําเทคโนโลยี
เขามากับธุรกิจในรูปแบบการแปลงเปนดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเปนการเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติงานจากระบบที่ใชแรงงานคนไปสูการใชระบบดิจิทัลหรือระบบอัตโนมัติ เพื่อลดการใช
ทรัพยากรและตนทุน ทั้งนี้จําเปนตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ  
มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถชวยชี้นําและ
ขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1  และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรองรับการแขงขันทางธุรกิจคอมพิวเตอรในประเทศไทย โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง 
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ใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑติท่ีดีและเกงใหกับสังคม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
   ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ และมุงธํารงปณิธานในการ
สรางบัณฑิตท่ีดีและมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก การใชอินเทอรเน็ต
อยางแพรหลาย จึงเปนชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมจากตางประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหพฤติกรรม 
และคานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสาร 
สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุมคา และสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
  รายวิชาเฉพาะดาน มีหลักสูตรอ่ืนสอนเปดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
  รายวิชาในกลุมเอกบังคับและเอกเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปดใหหลักสูตรดังตอไปนี้มาเรียน  
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
   นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ สามารถเลือกเรียนไดในบางรายวิชา
ตามที่จัดไวในแผนการเรียนของหลักสูตรนั้น ๆ  
 13.3 การบริหารจัดการ  
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากในคณะอ่ืน 
ที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหาสาระ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห และมีคุณธรรม สามารถ
นําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพโดยสุจริต  

ความสําคัญ 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปญหาทางดานวิชาชีพ 
เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปใชประกอบอาชีพ 
2. เพื่อให บัณฑิตมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับสารสนเทศและระบบการจัดการ

สารสนเทศ 
3. เพ่ือใหบัณฑิตสามารถเลือกใชและจัดระบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือใหบัณฑิตสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานตาง ๆ ได  
5. เพ่ือใหบัณฑิตมีความสามารถในการศกึษาคนควาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตนใหดีขึ้น 
6. เพ่ือใหบัณฑิตมีความสามารถในการตอบสนองความตองการของทองถิ่นทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศใหได
มาตรฐานสากล 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  
The Association for 
Computing Machinery (ACM), 
The Association for 
Information Systems (AIS) และ 
The Institute of Electrical and 
Electronics Engineer 
Computer Society (IEEE-CS) 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร 

- รายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร 

- ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
แตละป ไมต่ํากวา 3.01 

- ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลอง กับความตองการ
ของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของ
ผูประกอบการ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและผลงานวิชาการ  

- สนับสนุนบุคลากร ไปอบรม
สัมมนาปละ 1 ครั้ง  

- สนับสนุนใหอาจารย 
ทําผลงานวิชาการ เอกสาร
ตํารา และงานวิจัย 

- รายงานการไปอบรม 
สัมมนา 

- ผลงานวิจัยตออาจารย
ประจําหลักสูตร 

-พัฒนานักศึกษาใหเขาสู
มาตรฐานสากล 

- สนับสนุนใหนักศึกษา 
เขารวมในงานประกวด หรือ
นําเสนอผลงานทาง
คอมพิวเตอร 

- สนับสนุนใหนักศึกษาทดสอบ
ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑ 

- พานักศกึษาดูงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศนอก
สถานที่  

- ใบรับรองการเขารวมงาน
ประกวด หรือนําเสนอ
ผลงานทางคอมพิวเตอร 
 

- ใบรับรองมาตรฐาน
ความรูทางดาน
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานการศึกษาดูงาน 
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หมวดที่  3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศกึษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  ไมม ี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2    ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
(2) หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

เรื่องการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตร ี
(3) ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีพื้นฐานการเรียนรูดานคณิตศาสตรไมเพียงพอ รวมทั้งทักษะและ
ความสามารถการใชคอมพิวเตอรและการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตํารา และ
เอกสารประกอบการสอนบางสวนเปนภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
นักศึกษาที่จะเขารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑดี หรือมีผลสอบมาตรฐานดานดังกลาวไมต่ํากวาเกณฑที่คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน กรณีที่
นักศึกษาจําเปนตองปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร การใชคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ ใหจัดอบรม
กอนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศกึษา จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปที่ 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปที่ 2 - 35 35  35 35 
ชั้นปที่ 3 - - 35 35 35 
ชั้นปที่ 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 
คาดวาจะจบการศึกษา - - - 35 35 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
หนวย : บาท 

หมวดรายจาย 2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบบุคลากร 3,015,000 3,020,000 3,025,000 3,030,000 3,035,000 
2. งบดําเนินการ 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 
3. งบลงทนุ             -   100,000 150,000 200,000 250,000 

รวม 3,075,000 3,190,000 3,255,000 3,320,000 3,385,000 
หมวดรายรับ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบเงินอุดหนุน 105,000 210,000 315,000 420,000 525,000 
รวม 105,000 210,000 315,000 420,000 525,000 

 

 คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 26,000 บาท/คน/ป 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน หรือเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
เปนไปตามขอบังคบั ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังนี ้
ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2562 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2561 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจาก

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ.2560 





มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  หนา 11 
 

3.1.3  รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม  9 หนวยกิต 

 บังคบัเรียน 
0163001 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

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

3(3-0-6) 

 และเลือกอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้  
0163002 จริยศกึษาเพ่ือการพัฒนาตน   

Moral Education for Self Development 
3(3-0-6) 

0163003 ภูมิคุมกันการทุจริต   
Anti Corruption Immunity 

3(3-0-6) 

0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

0163005 ชีวิตและความตาย   
Life and Death 

3(2-2-5) 

1.2 กลุมวิชาการนําความรูสูสากล    6 หนวยกิต 
0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21   

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

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21   
English for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21   
Chinese for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21   
Khmer for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน   
Thai and ASEAN Society and Culture 

3(3-0-6) 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล   
Life in the digital age 

3(2-2-5) 

0263007 คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ   
Computer, Poll and Presentation 

3(2-2-5) 
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1.3 กลุมวิชาความอดทน     6 หนวยกิต 
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาทองถ่ิน   

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

0363002 การเมืองการปกครองไทย   
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

0363003 ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย  
Citizenship of Thai Democracy 

3(3-0-6) 

0363004 การเรียนรูชุมชนเชิงสรางสรรค  
Creative Community Learning 

3(2-2-5) 

0363005 พลเมืองสีเขียว  
Green Citizen 

3(2-2-5) 

0363006 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา  
Basic Smart Technology and Development 

3(2-2-5) 

0363007 แนวพระราชดําริดานพืชพรรณและการเกษตร  
Royal Initiation in Plant and Agriculture 

3(2-2-5) 

1.4 กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ  6 หนวยกิต 
0463001 ฉลาดคิด  

Smart Thinking 
3(3-0-6) 

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน  
Psychology in Daily Life 

3(3-0-6) 

0463003 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม  
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี  
Digital Business and SMEs 

3(3-0-6) 

0463005 การเงินและความมัง่คั่ง  
Finance and Wealth 

3(3-0-6) 

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ  
Gems and Jewelry 

3(3-0-6) 

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ  
Life and health management 

3(2-2-5) 

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21  
Arts for Daily Life in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0463009 สุนทรียะการเกษตร  
Aesthetic Agriculture 

3(2-2-5) 

0463010 การคดิและการตัดสินใจ  
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 
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1.5 ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอกี   3 หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ที่ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  88 หนวยกิต 
2.1 วิชาแกน   9  หนวยกิต 

 9021012  พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information Technology Fundamentals  

 9022061 คณติศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics for Information Technology  
 9022062 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Probability and Statistics for Information Technology  

2.2 วิชาเฉพาะดาน   53 หนวยกิต 
- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ   9  หนวยกิต 

 9022111  ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
   Database System  
 9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
   Laws and Ethics in Information Technology 
 9023042 การจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Project Management in Information Technology  

- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต   23 หนวยกิต 
9012061  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Data Communications and Computer Networks 
9021131 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 3(2-2-5) 
  Introduction to Web Programming 
9022042  การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ   3(2-2-5) 
  Data Visualization 

  9023021 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 
9023022  การออกแบบประสบการณผูใช  3(2-2-5) 
 User Experience Design 
9023471 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3) 
 Seminar in Information Technology 
9024051 การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 Electronic Business Development 
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9034503 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
 Computer Security Management 

- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการซอฟตแวร   12 หนวยกิต 
9021081  การแกปญหาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Problem Solving in Information Technology 
9021083 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
 Computer Programming  
9022081 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 
9023121 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Systems Analysis and Design 
 

- กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ   9 หนวยกิต 
9022091  ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Computer Systems and Operating System 
9022101 การบริหารระบบเครือขาย 3(2-2-5) 
 Network Administrator 
9023111   อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Internet of Things 

2.3 วิชาเลือก ไมนอยกวา   18 หนวยกิต 
9021011 การทํางานรวมกันแบบออนไลน 3(2-2-5) 
 Online Collaborative  
9021132 การถายภาพดิจิทัลสําหรับงานมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
 Digital Photography for Multimedia  
9022011 โปรแกรมประยุกตสําหรับการควบคุมคลังสินคา 3(2-2-5) 
 Application for Inventory Control 
9022041 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Digital Business  
9022043 ธุรกิจอัจฉริยะเบื้องตน  3(2-2-5) 
  Introduction to Business Intelligence 
9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Introduction to Multimedia Technology 

 9022132 เทคโนโลยเีว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technoloty  
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9022133 พ้ืนฐานการเลาเรื่องและถายภาพยนตรดิจิทัล   3(2-2-5) 
 Fundamentals of Digital Storytelling and Cinematography 
9023012 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
  Application for Statistic and Research 
9023041 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information Systems 
9023043   การทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5)   
 Data Mining 
9023051 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ 1 3(2-2-5) 
 Mobile Programming 1 
9023052 การออกแบบและพัฒนาเกม 3(2-2-5) 
 Game Design and Development 
9023053 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 Database Application Development 
9023054 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Application Development 
9023122  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-2-5)   
 Special Topics in Information Technology 1 
9023123  สัมมนาทางดานทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ  1(1-0-2) 
 Seminar on Professional Communication Skills 
9024041 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Decision Support Systems 
9024052 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ 2 3(2-2-5) 
 Mobile Programming 2 
9024053  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5)   
 Big Data Analytics 
9024122  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)   
 Special Topics in Information Technology 2 
9024131 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 
 Web Service Technology 
9024132   การคาํนวณแบบคลาวดเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Introduction to Cloud Computing 
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2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม  ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
9023998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90) 
 Preparation of Copperative Education in Information Technology   
และใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากแผนการเรียนตอไปนี้ 
แผนสหกิจศึกษา 
9024999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(640) 
 The Cooperative Education Course of Information Technology 
แผนปกต ิ
9024091 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(450) 
 Field Experience in Information Technoloty  
9024482 โครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3) 
 Research Project      

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา  
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 016 xxxx  หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุมวิชา คณุธรรม จริยธรรม 

026 xxxx  หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุมวิชานําความรูสูสากล 
036 xxxx  หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาความอดทน 
046 xxxx  หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 7 หลัก โดยแบงออกเปนกลุม ดังนี ้
ลําดับที่ 1  หมายถึง รหัสคณะ (9 คือ คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ลําดับที่ 2–3 หมายถึง รหัสสาขาวิชา ดังนี ้

01 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
02 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
03 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครอืขายคอมพิวเตอร   
04 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ   
00 วิชากลางของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับที่ 4  หมายถึง ชั้นปที่เหมาะสมตอการเรียนรูในรายวิชา 
ลําดับที่ 5-6 หมายถึง กลุมองคความรูของรายวิชาตาม มคอ.1 ดังนี ้

01 หมายถึง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
02 หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
03 หมายถึง ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 
04 หมายถึง การจัดการสารสนเทศ 
05 หมายถึง การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลย ี
06 หมายถึง คณติศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
07 หมายถึง เครือขาย 
08 หมายถึง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
09 หมายถึง แพลตฟอรมเทคโนโลย ี
10 หมายถึง การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ 
11 หมายถึง สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ 
12 หมายถึง ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 
13 หมายถึง ระบบเว็บและเทคโนโลย ี

ลําดับที่ 7 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมองคความรู 
หมายเหต ุ  รายวิชา xxxx47x เปนรายวิชาเก่ียวกับเรื่องการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 รายวิชา xxxx998 เปนรายวิชาเก่ียวกับเตรียมสหกิจศึกษา 
 รายวิชา xxxx999 เปนรายวิชาเก่ียวกับสหกิจศึกษา 
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3.1.4. แผนการศึกษา 
 

ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวิชา/กลุมวิชา (หนวยกิต) ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาการนําความรูสูสากล (6) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน (9) 

 
9021012 พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอกบังคับ (53) 

กลุมประเด็นดานองคการ 
และระบบสารสนเทศ (9) 

  

กลุมประเด็นเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต (23) 

  

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร (12) 

9021082  การแกปญหาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9021083 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบ (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กุลมวิชาเอกเลือก (18) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
หรือสหกิจศึกษา (8) 

 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2  
หมวดวิชา/กลุมวิชา (หนวยกิต) ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาการนําความรูสูสากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาความอดทน (6) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอกบังคับ (53) 

กลุมประเด็นดานองคการ 
และระบบสารสนเทศ (9) 

  

กลุมประเด็นเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต (23) 

9021131 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 3(2-2-5) 

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร (12) 

  

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบ (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กุลมวิชาเอกเลือก (18) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
หรือสหกิจศึกษา (8) 

 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 21 
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ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุมวิชา (หนวยกิต) ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาการนําความรูสูสากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาความอดทน (6) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน (9) 

 
9022062 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3(3-0-6)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอกบังคับ (53) 

กลุมประเด็นดานองคการ 
และระบบสารสนเทศ (9) 

 
 
9022111 ระบบฐานขอมูล 

 
 

3(2-2-5) 

กลุมประเด็นเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต (23) 

  

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร (12) 

9022081  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบ (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กุลมวิชาเอกเลือก (18) 

xxxx-xxxxxx  3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
หรือสหกิจศึกษา (8) 

 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุมวิชา (หนวยกิต) ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาการนําความรูสูสากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน (9) 

 
9022061 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
3(3-0-6)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอกบังคับ (53) 

กลุมประเด็นดานองคการ 
และระบบสารสนเทศ (9) 

 
 
9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

3(3-0-6) 
 

กลุมประเด็นเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต (23) 

9012061 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร 

9022042 การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร (12) 

  

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบ (9) 

9022091 ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 
9022101 การบริหารระบบเครือขาย 
 

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

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กุลมวิชาเอกเลือก (18) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
หรือสหกิจศึกษา (8) 

 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 18 
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ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุมวิชา (หนวยกิต) ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาการนําความรูสูสากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอกบังคับ (53) 

กลุมประเด็นดานองคการ 
และระบบสารสนเทศ (9) 

  

กลุมประเด็นเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต (23) 

9034503 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร 
9023021 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

คอมพิวเตอร 
9023022 การออกแบบประสบการณผูใช 

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

 
3(2-2-5) 

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร (12) 

9023121 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิง
วัตถุ 

3(2-2-5) 

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบ (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กุลมวิชาเอกเลือก (18) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
หรือสหกิจศึกษา (8) 

 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 18 
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ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุมวิชา (หนวยกิต) ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาการนําความรูสูสากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอกบังคับ (53) 

กลุมประเด็นดานองคการ 
และระบบสารสนเทศ (9) 

 
 
9023042 การจัดการโครงการดานเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

 
 

3(3-0-6) 

กลุมประเด็นเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต (23) 

9024051 การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
9023471 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร (12) 

  

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบ (9) 

9023111  อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กุลมวิชาเอกเลือก (18) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
หรือสหกิจศึกษา (8) 

 
9023998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 19 
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ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุมวิชา (หนวยกิต) ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาการนําความรูสูสากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอกบังคับ (53) 

กลุมประเด็นดานองคการ 
และระบบสารสนเทศ (9) 

  

กลุมประเด็นเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต (23) 

  

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร (12) 

  

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 
(9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กุลมวิชาเอกเลือก (18) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
หรือสหกิจศึกษา (8) 

9024091 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 

9024999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3(450) 
6(450) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 3/6 
 
หมายเหตุ ใหนักศึกษาเลือกแผนภาคสนาม 

ถาเลือกแผนสหกิจศึกษา นักศึกษาไมตองลงรายวิชาโครงการวิจัยในชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษา
ที่ 2 และเรียนครบหลักสูตรภายใน 3 ปครึ่ง 
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ถาเลือกแผนปกติ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา  9024482 โครงการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้นปที่ 4 ภาคการศกึษา 2 

 
ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุมวิชา (หนวยกิต) ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาการนําความรูสูสากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอกบังคับ (53) 

กลุมประเด็นดานองคการ 
และระบบสารสนเทศ (9) 

  

กลุมประเด็นเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต (23) 

  

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟตแวร (12) 

  

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบ (9) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กุลมวิชาเอกเลือก (18) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
หรือสหกิจศึกษา (8) 

9024482 โครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 3 

 





มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  หนา 27 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ตําแหนง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห) 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

5 นายนิทัศน  นิลฉว ี
3 2202 00073 xx x 

- วท.ม.  (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2550 

- วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
สถาบนัราชภัฏราํไพพรรณี  
พ.ศ. 2542 

อาจารย 15 15 15 15 15 

3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ตําแหนง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห) 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1 นางสาวทพิวรรณ  
นิยมวงศ 

- วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
- วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

15 15 15 15 15 

2 นางบุษยา ประทุมยศ - วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
- วท.บ.  (คณิตศาสตร) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

15 15 15 15 15 

3 นายปฏิคม ทองจริง 
 

- วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร)  
- อส.บ.  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

15 15 15 15 15 

4 นายวสัินต พูนชัย 
 

- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

อาจารย 15 15 15 15 15 

5 นายณัฐกาญจน พึ่ง
เกิด 
 

- วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
- วศ.บ.  (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง

อุตสาหกรรม) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

15 15 15 15 15 

6 นายวชิาญ ทุมทอง - คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 
- คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

15 15 15 15 15 

7 นายทวีศักดิ์ สัมมา - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

อาจารย 15 15 15 15 15 

8 นายวิระ ศรมีาลา - วท.ม. (เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร) 

- วท.บ. (ปฐพีวทิยา) 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

15 15 15 15 15 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ตําแหนง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห) 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

9 นางสาวขนษิฐา  
สิทธิเทียมจันทร 

- วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร-
คอมพิวเตอร) 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

15 15 15 15 15 

10 นายวสุพล เผือกนําผล - วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

อาจารย 15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ไมมี 
 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
จากความตองการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณภาคสนาม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไดกําหนดใหมีรายวิชาประสบการณภาคสนามทั้งหมด 8 หนวยกิต โดยบังคับใหนักศึกษาทุกคนตอง
เรียนรายวิชา 9023998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2(90) หนวยกิต และ
นักศึกษาตองเลือกแผนการเรียนภาคสนามจาก 2 แผน ดังตอไปนี้  

1. แผนสหกิจ ประกอบดวยรายวิชา 9024999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 6(640) หนวยกิต ซึ่งเปนการใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เสมือนเปน
พนักงานของสถานประกอบการ เมื่อสิ้นสุดสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองมีชิ้นงานหรือโครงงาน
นําเสนอตอสาขาวิชาฯ  

2. แผนปกติ หากเลือกแผนนี้ นักศึกษาจะตองเรียน 2 รายวิชา รวม 6 หนวยกิต คือ รายวิชา 
9024482 โครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3(0-6-3) หนวยกิต และรายวิชา 9024091 
การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3(450) หนวยกิต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ  

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรูที่ เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน

ประกอบการได 
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
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4.2 ชวงเวลา  
การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเริ่มในชวงปการศึกษาที่ 3 
การออกฝ กประสบการณ ในสถานประกอบการ  จั ด ในภาคการศึ กษาที่  1  

ของปการศึกษาที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การเตรียมความพรอมฯ ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 
การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสหกิจศึกษา ใชเวลาไมนอย

กวา 450 ชั่วโมง  

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เก่ียวของกับการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน หรือ เพ่ือ
เปนการบริการสังคม โดยเปนโครงงานเดี่ยวหรือมีผูรวมโครงงานไมเกิน 3 คน มีซอฟตแวรและ
รายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดอยางเครงครัด 
หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 โครงการวิจัย เปนการใหนักศึกษาคนควาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ 

มีการจัดทํารูปเลมที่สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในโครงการวิจัย ที่มีการบงบอกถึงขอบเขต 
กระบวนการพัฒนา รวมถึงประโยชนที่จะไดรับโครงการวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถประมวลความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศ โดยสามารถใชเครื่องมือในการทําโครงการวิจัยไดอยางเชี่ยวชาญ  
5.3 ชวงเวลา 
 ปการศึกษาที่ 4 
5.4 จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต  
5.5 การเตรียมการ 
 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงการวิจัย ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย

อาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอ
โปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในข้ันตน โดยเฉพาะ
การทํางานหลักของโปรแกรม และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอน  และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรับผิดชอบ - สงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตอเวลาและสงเสริมความ

รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 
2. มีคุณภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรม 
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธและการวางตัว

ในสังคมใหเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. มีการศึกษาคนควาและ

เรียนรูดวยตนเอง 
- มอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคน รวบรวมขอมูล และ

สรุปผลการศึกษาเพื่อนําเสนอในชั้นเรียนหรือเปนรูปเลม
รายงานสงผูสอน 

4. มีความสามารถและฉลาด
ในการจัดการ 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล
การดําเนินงานและแกไขปรับปรุง 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 
          2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 1) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
 2) มีวินัย ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององคกร 
 3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
 4) รับฟงความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผูอื่น เคารพสิทธิมนุษยชน 

        2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เก่ียวของกับความซื่อสัตย

สุจริต 
2) ใหความสําคัญของการมีวินัย การตรงตอเวลา การสงงานตามกําหนดและความ

ซื่อสัตยในการทํากิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
3) สงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน 
4) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคบัของมหาวิทยาลัย 
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

1) สังเกตพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 
2) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การสงงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะดานที่แสดงออกถึง

คุณธรรมจริยธรรม 
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 2.2 ดานความรู 
 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ตาม
สาระวิชา 

2) สามารถวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของ
สาระวิชา 

3) สามารถเรียนรูเก่ียวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ 
4) สามารถแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

         2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานความรู 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการศาสตรสาขาอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ   อยางเหมาะสม  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรูและทักษะตาง ๆ 
3) มอบหมายงานกลุมใหสืบคนขอมูลเก่ียวกับกรณศึีกษาและนําเสนอในชั้นเรียน 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง และใช

วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เชน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ การประเมินผลจากการนําเสนอ
ผลงาน รายงานหรือโครงงาน 

2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานและการปฏิบัติตน  

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) สามารถใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง 
ๆ ในการแกไขปญหาและในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

2) สามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ โดยใชแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการตางๆ ตามสาระวิชา 

3) สามารถสังเคราะหสิ่งที่ดีมีประโยชนนํามาใชเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 
         2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
ตัดสินใจ คิดอยางมีวิจารณญาณ 

2) มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
3) ฝกใหวิเคราะหสภานการณปจจุบันใหเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 

          2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
2) สังเกตการนําเสนองาน หรือผลงาน 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  หนา 32 
 

 2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       2.4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามได 
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไปได 
3) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุม การทํางานแบบรวมมือ 
หรือ Brainstorming  

2) สงเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่
มอบหมายใหศึกษาคนควา 
       2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
2) ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยใชความรูทางคณิตศาสตร 
2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได 
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและติดตอสื่อสารได 

 2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดวิเคราะหสถานการณสําคัญใน
ชีวิตประจําวันที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน  

2) มอบหมายงานใหผูเรียนนําเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเปนรูปเลม
รายงานโดยใชหลักการเขียนทางวิชาการเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจ เนนการศกึษาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลายและมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลใหชัดเจน 

3) ฝกทักษะดานการสื่อสาร 
      2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สังเกตการนําเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
2) ประเมินจากผลงาน รูปเลมรายงาน 
3) ประเมินผลจากการสอบทักษะดานการสื่อสาร 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชาในหลักสูตรวามีสวนในการเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูและสอดคลองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง โดยแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในรูปของตารางตอไปนี ้
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ     
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

1) กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หนวยกิต                    

บังคับเรียน                    

0163001 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
H.M. King Bhumibol Adulyadej's 
Philosophy for Sustainable 
Development 

                   

และเลือกอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้                    

0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
Moral Education for Self 
Development 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ     
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0163003 ภูมิคุมกันการทุจริต 
Anti Corruption Immunity 

                   

0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

                   

0163005 ชีวิตและความตาย 
Life and Death 

                   

2) กลุมวิชาการนําความรูสูสากล เรียน 6 หนวยกิต                    

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 
Thai for Communication in the 
21st Century 

                   

0263002 ภาษาอั ง กฤษ เ พ่ื อก ารสื่ อ ส า ร ใ น
ศตวรรษที่ 21 
English for Communication in the 
21st Century 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ     
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 
Chinese for Communication in 
the 21st Century 

                   

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 
Khmer for Communication in the 
21st Century 

                   

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
Thai and ASEAN Society and 
Culture 

                   

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Life in the digital age 

                   

0263007 คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ 
Computer, Poll and Presentation 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ     
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3) กลุมวิชาความอดทน เรียน 6 หนวยกิต                    
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาทองถ่ิน 

Volunteer with local 
development 

                   

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

                   

0363003 ค ว า ม เ ป น พ ล เ มื อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 

                   

0363004 การเรียนรูชุมชนเชิงสรางสรรค 
Creative Community Learning 

                   

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen 

                   

0363006 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การพัฒนา 
Basic Smart Technology and 
Development 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ     
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0363007 แนวพระราชดําริดานพืชพรรณและ
การเกษตร 
Royal Initiation in Plant and 
Agriculture 

                   

4) กลุมวิชาฉลาดและการจัดการ เรียน 9 หนวยกิต                    

0463001 ฉลาดคดิ 
Smart Thinking 

                   

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Psychology in Daily Life 

                   

0463003 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
Leadership and Teamwork 

                   

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
Digital Business and SMEs 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ     
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0463005 การเงนิและความมัง่คั่ง 
Finance and Wealth 

                   

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry 

                   

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
Life and health management 

                   

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21 
Arts for Daily Life in the 21st Century 

                   

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 

                   

0463010 การคดิและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 
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4. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน หมวดวิชาเฉพาะดาน 
4.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

4.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) สรางวัฒนธรรมที่ดีงามใหแกนักศึกษาโดยอาจารยเปนแบบอยางท่ีด ี
2) สอดแทรกการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

4.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา 
2) ประเมินจากการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน 
3) ประเมินจากการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

4.2 ดานความรู 
4.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร 
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

3) สามารถวิ เคราะห ออกแบบ ติดตั้ ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 

4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้ง
การนําไปประยุกต 

5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เก่ียวของ 
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  
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8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
4.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่ง
ในระดับวิชาที่สูงข้ึน การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะกับเนื้อหาสาระ 

2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลกัษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การ
ทบทวน การฝกปฏิบัติ และเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ 
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน และการเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง เปนตน 

3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การทัศนศึกษา การบรรยายจากวิทยากร และ
นักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย 

4) การถาม ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน 
4.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) ประเมินจากผลงานระหวางภาพ เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย 
และการนําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้นเรียน เปนตน 

2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ 
3) ประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ

ผูใชบัณฑิตใหม 
4) ประเมินจากรายงานการประเมินนักศึกษาที่เขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

หรือสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ 

4.3 ดานทักษะทางปญญา 
4.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม 
4.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานปญญา 

1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรค เมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจาก
โจทยที่งาย และเพ่ิมความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงข้ึนในรายวิชาที่เหมาะสม 

2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหากรณีศึกษา หรือสถานการณ
จําลอง 

3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวปญญา ใหไดฝกคิด
วิเคราะห สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตาง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา 
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4) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นไดมากขึ้น 

4.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานปญญา 
1) ประเมินจากผลงานการแกปญหาที่ไดรับมอบหมาย 
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา 

4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 
4.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน 
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ท่ีสลับหมุนเวียนสมาชิกลุม และตําแหนง

หนาที่ในกลุม 
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกใน

เนื้อหาวิชาเรียน 
4.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 
1) มอบหมายนกัศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใช

เสียงสวนใหญ 
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 
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2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 

3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม  

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
4.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตอง

ฝกทักษะ โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา 
2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการ

นําเสนอดวยวาจาทั้งแบบปากเปลา และใชสื่อประกอบการนําเสนอ 
3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และ

นําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 
4.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินผลจากผลงานกิจกรรมที่เก่ียวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคน

ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมอบหมายแตละบุคคล 
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมา

กอน 
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยวาจาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงาน

กลุมในสวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ 
4) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการนําเสนอรายงานในชั้น

เรียน การนําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา 
5) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 
5. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการเรียนรูในแตละรายวิชาในหลักสูตรวามีสวนรวมในการ

เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสอดคลองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง โดยแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาในรูปของตารางตอไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Curriculum Mapping) 
 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ                              
1) วิชาแกน 9 หนวยกิต                              
9021012 พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Information Technology 
Fundamentals 

 ○    ○  ● ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ●    ○  ○ ○ ○ ○ ● 

9022061 คณิตศาสตร 
ดีสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Discrete Mathematics for 
Information Technology 

 ○   ○   ● ● ○     ● ○   ●      ○ ○ ●  ○ 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9022062 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับเทคโนโลยี 

Probability and Statistics for 
Information Technology 

       ●     ○   ●  ○       ○  ●   

2) วิชาเฉพาะดาน  
บังคับเรียน 53 หนวยกิต                              

กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 9 
หนวยกิต                              

9022111  ระบบฐานขอมูล 
Database System  ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●  ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○  ○  ○ ○  ● ○ 

9022121  กฎหมายและจรรยาบรรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
Laws and Ethics in Information 
Technology      

● ○  ○ ● ● ● ●   ○ ○   ○ ●   ○  ○ ● ●      ● 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9023042 การจัดการโครงการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศProject Management in 
Information Technology 

 

 ● ● ○ ●   ● ○ ○     ● ●  ○ ○ ○ ● ○ ○  ○   ● ○ 

กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 23 หนวยกิต                              

9012061 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
Data Communications and Computer 
Networks 

 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○  ● ○ ○ ○ ○   

9021131  การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 
Introduction to Web Programming  ○  ○   ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ● ○   ●  ○ ● ○  ○ 

9022042  การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ   
 Data Visualization  ○   ○  ○ ●    ○   ○ ○       ●  ○    ○ 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9023021 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

Human-Computer Interaction  ○  ●  ●  ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●    ○   ●  ○ ● 

9023022  การออกแบบประสบการณผูใช 
User Experience Design  ○  ●  ●  ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●    ○   ●  ○ ● 

9023471 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Seminar in Information Technology       ● ○ ● ○   ● ● ●  ● ○ ● ● ○ ○  ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

9024051  การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Business Development 

 
○   ○  ○ ● ○  ○ ○ ○ ● ○ ●   ● ○     ○ ●  ○ ● ○ 

9034503 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร    
 Computer Security Management 
 

○    ○ ○  ● ● ● ● ●    ● ● ● ●   ● ○ ○ ●    ○ 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 12 หนวย
กิต                              

9021081 การแกปญหาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 Problem Solving in Information 
Technology 

○ ●      ● ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○      ○ ○    

9021083  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 Computer Programming ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○  ○  ● ● ○ ○ ○ 

9022081  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object Oriented Programming  ○ ○ ○   ○ ● ●  ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●    ○  ○ ●    

9023121 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถ ุ
Object Oriented Systems Analysis 
and Design 

 ○ ○ ○ ○  ● ● ● ○   ○  ● ● ○ ● ○ ● ○  ● ● ○ ●  ● ○ 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 9 หนวยกิต                              
9022091  ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 
 Computer Systems and Operating 

System 
○ ○      ● ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○      ○ ○    

9022101 การบริหารระบบเครือขาย 
 Network Administrator  ○ ● ○  ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○  ● ○   ●  ○ ○ ○   

9023111  อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่งInternet 
of Things ○ ●      ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○      ○ ○    

3) วิชาเลือก  
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต                              

9021011  การทํางานรวมกันแบบออนไลน 
Online Collaborative  ○    ○  ● ● ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ●    ○  ○ ● ○ ○ ● 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9021132 การถายภาพดิจิทัลสําหรับงานมัลติมีเดีย  
 Digital Photography for Multimedia  ○   ●  ○ ●    ○   ○ ●       ●  ●    ● 

9022011 โปรแกรมประยุกตสําหรับการควบคุม
คลังสินคา 
Application for Inventory Control 

 ○   ○ ●  ●   ○  ○ ●  ●   ○      ○ ●   ● 

9022041 ธุรกิจดิจิทัล 
Digital Business ● ○  ○ ●  ● ● ○  ○  ●  ○ ○   ○   ○   ○ ○   ● 

9022043 ธุรกิจอัจฉริยะเบื้องตน 
 Introduction to Business Intelligence  ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ● ○  ● ○   ○   ○ ○  ○  

9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบ้ืองตน 
Introduction to Multimedia 
Technology 

○     ○     ●   ● ○   ○           ●       ○   ○     ● ○ ○ 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9022132 เทคโนโลยีเว็บ 

Web Technology  ○ ○    ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○  ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

9022133 พื้นฐานการเลาเรื่องและถายภาพยนตร
ดิจิทัล   

 Fundamentals of Digital Storytelling 
and Cinematography 

  ○     ●   ○ ●       ○     ○ ●             ●   ●   ○ ○ ○ 

9023012 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย 
Programming Applications for 
Statistic and Research 

○     ○   ○ ●             ● ○     ●           ○ ○ ●   ○ ○ 

9023041  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information Systems        ○ ○  ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○   ○   ● ○ ○ ● ○ 

9023043  การทําเหมืองขอมูล  
Data Mining    ○     ○     ● ●   ● ○ ● ○ ○ ●     ●           ○ ○ ○   ○ 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9023051 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ 1 

Mobile Programming 1 ○             ● ●       ●       ○             ○ ●     ● ○ 

9023052 การออกแบบและพัฒนาเกม 
Game Design and Development ○     ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○   ●   ●   ○           ● ○ ○ ● ○ 

9023053  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล 
Database Application Development ○     ○ ○   ● ● ● ○ ○ ○ ●   ●   ● ○     ●       ●   ○ ● ○ 

9023054 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตมัลติมีเดีย 
Multimedia Application 
Development 

○     ○   ● ● ○ ●   ○ ○ ○   ●   ○ ○ ○ ○     ●   ●     ● ○ 

9023122 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
Special Topic in Information 
Technology 1 

● ○   ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○   ○ ● ● ○   ○   ○     ● ●     ● 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9023123  สัมมนาทางดานทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 
 Seminar on Professional 

Communication Skills 
    ● ○ ● ○   ○ ○ ○  ●  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ●   ○ ○ 

9024041  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support Systems ○     ○ ○   ● ○     ○     ○ ●     ● ●   ●       ○ ● ●   ○ 

9024052  การเขียนโปรแกรม 
บนอุปกรณเคลื่อนที่ 2 
Mobile Programming 2 

○     ○ ○ ○ ● ●   ● ○ ○ ● ○ ●     ○ ●         ○ ●   ○ ○ ○ 

9024053  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
 Big Data Analytics  ○   ○   ●  ○  ●  ○ ○  ○  ●    ○   ●   ● 

9024122 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  
Special Topic in Information 
Technology 2 

● ○   ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○   ○ ● ● ○   ○   ○     ● ●     ● 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9024131 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 

Web Service Technology ○     ○     ● ○   ○ ○ ●     ●     ○           ○ ○     ● ○ 

9024132 การคาํนวณแบบคลาวดเบื้องตน  
Introduction to Cloud Computing ● ○  ○ ○   ● ○ ●      ●    ● ○ ○       ● 

4) วิชาประสบการณภาคสนาม และสหกิจศึกษา ไม
นอยกวา 8 หนวยกิต                              

9023998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 Preparation of Copperative 
Education in Information 
Technology 

○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ○ ○ ○ ○  ●    ○  ○  ○  ● ●  ○ ● 
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● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9024999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 The Cooperative Education Course 

of Information Technology 
○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ○ ○ ○ ○  ●    ○  ○ ○ ○ ○ ● ●  ○ ● 

9024091 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ●    ○  ○  ○  ○ ●  ○ ○ 

9024482 โครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Information Technology Research 

Project 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● 
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ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ปท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เทคโนโลยีที่ใช

จัดการสารสนเทศ หลักการโปรแกรมเบื้องตน โครงสรางขอมูล และอัลกอริทึม สามารถ
ใชโปรแกรมประยุกตในงานสํานักงาน และในงานควบคุมสินคาได สรางโปรแกรมเว็บ
เบื้องตนได  

2 นักศึกษามีความรูในหลักการเบื้องตนของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การบริหารระบบ
เครือขาย สามารถวิเคราะห แกปญหา เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได เปนผูมีจรรยาบรรณ
เชิงวิชาชีพ ไมคัดลอกงานผูอ่ืน และมีการอางอิงแหลงที่มา มีความรับผิดชอบในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

3 นักศึกษาสามารถใชทฤษฎี เชน การออกแบบปฏิสัมพันธ การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ จัดการฐานขอมูล เหมืองขอมูล และประยุกตใชตามหลักการไดอยาง
เหมาะสม สามารถทํางานเปนทีม จัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ออกแบบระบบสารสนเทศที่เหมาะสมตามตองการ 

4 นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาพัฒนาระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รูจักใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางปลอดภัย มีความใผรู สามารถศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดอยางสรางสรรค 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  
ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น และแบบไมมีคาระดับขั้น ดังนี ้
1.1 ระดับคาคะแนน  แบงเปน 8 ระดับ 
 

 
กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได แตใหนับหนวย

กิตที่สอบตกและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยดวย สวนการประเมินรายวิชาที่ เ ก่ียว กับ 
การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดคะแนนระดับต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก
ตองลงทะเบียนเรียนใหม ถาไดรับดับการประเมินต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สอง ถือวาหมดสภาพการเปน
นักศึกษา  

1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 
PD ผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 
P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (Not Pass) 
ระบบในขอนี้ใชสําหรับประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนด

เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม การลงทะเบียนเรียนตองเปนไปตามลําดับ
วิชาที่หลักสูตรกําหนด 

รายวิชาที่เปนวิชาบังคับและไดผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียน 
เรียนใหมจนกวาจะสอบได 

1.3 สัญลักษณอ่ืน มีดังนี ้
 Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
 W (Withdraw) ใชสําหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นกอนกําหนดสอบ

ปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาหหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศกึษา หรือถูกสั่งใหพักการศกึษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา คาระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

  C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 

  D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 
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 I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาดังตอไปนี้ 
  1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ 
  2) นักศึกษาขาดสอบเพราะปวย หรือมีเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากคณบด ี
  นักศึกษาที่ได “I” ในรายวิชาใด ใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบในภาค

การศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผล
การเรียนจาก “I” เปน “F” 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศกึษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี ้

(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น  

(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขาศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
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(7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย, (ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรม
การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาต,ิ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

3.1 ตองลงทะเบียนเรียน หนวยกิตครบตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนดไวในเลมของ
สาขาวิชานี้ 

3.2 ตองไมมีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
3.3 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2562 
หมวด 8 การสําเร็จหลักสูตรและการเสนอใหไดรับปริญญา 
ขอ 49 ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นคํารอง

ขอสําเร็จการศกึษาที่กองบริการการศึกษา 
ขอ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี ้

 50.1 มีความประพฤติตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 50.2 สอบไดรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 
 50.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 
 50.4 ผานการประเมินการรวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 50.5 ผานการทดสอบการประเมินความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
 50.6 มีเวลาเรียน สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมต่ํากวา 4 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ไมต่ํากวา 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ไม
ต่ํากวา 8 ภาคการศึกษาปกติ 

 50.7 มีสถานภาพนักศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 5 ป ไมเกิน 20 ภาคการศกึษาปกติ 

 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 

ขอ 51 นักศึกษาภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี ้
 51.1 มีคุณสมบัติตามขอ 50.1 50.2 และ 50.3 
 51.2 มีเวลาเรียน สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมต่ํากวา 6 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ไมต่ํากวา 9 ภาคการศึกษาปกติ  
 51.3 มีสถานภาพนักศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน 4 ป สําหรับ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ไมเกิน 8 ป  
 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 
ขอ 52 นักศึกษาที่เรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามเกณฑที่กําหนดไวในหลักสูตร ได

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพ่ือปรับระดับคะแนน



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หนา 60 
 

 

เฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 จึงจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ 50.7 และ 
51.3 

ขอ 53 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะไดรับการเสนอใหไดรับเกียรติ
นิยมจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ ดังนี ้

 53.1 ผูที่จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 ตองสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาจากสถาบันเดิม 
ไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ไมนอยกวา 3.60 

  ผูที่จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 2 ตองสอบไดคาคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเทาจากสถาบันเดิม ไมนอยกวา 3.25 
และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ไมนอยกวา 3.25 

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับเกียรตินิยมจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 53.2 
และ 53.3 ดวย 

 53.2 สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได NP ตาม
ระบบคาระดับคะแนน 

 53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป และมีเวลาศึกษาไมเกิน 10 
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร 5 ป 

  นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) ไมเกิน 14 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตร 4 ป 

3.4 เปนไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง เกณฑมาตรฐานการตัด
คะแนนความประพฤตินักศึกษากระทําผิดกรณตีางๆ พ.ศ. 2550 

ขอ 6 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณไดตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถ
ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยนช เพื่อปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได 
โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติที่กองพัฒนานักศึกษา 

ทั้งนี้ นักศึกษาผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองขอจบการศึกษาตองมีคะแนนความประพฤติครบ 100 
คะแนน 
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หมวดที่  6 การพฒันาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร 
และใหเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยจัดใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม มีการ
มอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางาน เชน รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
คูมือนักศึกษา และคูมืออาจารย เปนตน  

 1.1  ปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน รวมถึงวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ 
ตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

 1.2 ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ/หลักสูตร และเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะ/หลักสูตรตองดําเนินการ รวมถึงในสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัต ิ

 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  มีกระบวนการใหความรูวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และเปดโอกาส

ใหคณาจารยพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ และวิชาการตามสายงาน โดยอาจารยควรไดรับการพัฒนาไม
นอยกวา 15 ชั่วโมง/ป และมีการดํานเนการเพ่ือชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี ้

  1) มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองเขาโครงการปฐมนิเทศอาจารย
ใหม เพ่ืออบรมหลักสูตรสําหรับอาจารยใหมในการพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2) สงเสริมอาจารยเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณดานการสอน การวัด และ
การประเมินผล โดยการฝกอบรม ดูงาน ทําวิจัยในชั้นเรียน และการศกึษาตอ 

  3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหาและแนวทางแกไข
ระหวางอาจารยประจําหลักสูตร และ/หรือรวมกับอาจารยจากหลักสูตรอ่ืนทั้งที่อยูในคณะเดียวกัน
และตางคณะ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
  คณาจารยตองพัฒนาตนเองใหเปนตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม นักศึกษามองเห็นได 

สามารถสรางแรงบันดาลใจใหแกศิษย มีความเปนกัลยาณมิตรตอเพ่ือนรวมงาน กับนักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป มีแนวทางการพัฒนาดังนี ้

  1) การพัฒนาการมีสวนรวมในงานของคณะ โดยคณาจารยมีสวนรวมรับผิดชอบใน
งานสวนรวม 

  2) การพัฒนางานสวนบุคคล คณาจารยไดพัฒนางานในหนาที่รับผิดชอบ สําเร็จ
ลุลวงอยางมีคุณภาพ เปนตัวอยางที่ดีได ใฝหาความรู และรวมกิจกรรมที่มุงพัฒนาศักยภาพตนเอง
อยางสม่ําเสมอ 

  3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูทีม่ีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
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  4) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

  5) สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรรวมทําวิจัยกับอาจารยตางหลักสูตร 
  6) ใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการของท้ังหลักสูตรและคณะ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอย 
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป โดยปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6 

 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว
ใน มคอ.2 ซึ่ งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  
2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา

นั้น ๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณี 
การทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาเปนประจํา เพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได  

การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลาคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเรจ็การศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
       แนวทางการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรมีดังนี ้
     มหาวิทยาลัยทําการเปดรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยจะแจงหนังสือ
มายังคณะ โดยทางคณะประสานหลักสูตรเพื่อขอแผนการรับนักศึกษา (โควตาและรับตรง) และ
คุณสมบัติผูสมัคร ซึ่งทางหลักสูตรจะเปนผูแจง เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับขอมูลทําการประชาสัมพันธ 
และในกระบวนการรับสมัครจะมีกระบวนการดังนี ้

 1. พิจารณาใบสมัครตามเกณฑเบ้ืองตน (คุณสมบัติพ้ืนฐาน) และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
สอบขอเขียน หรือสอบสัมภาษณ 
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 2. สอบขอเขียน หรือสอบสัมภาษณ  
 3. ทําการรวมคะแนน จัดอันดับและประกาศผล 
 4. รายงานตัว 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนตองเขาคายชมพู-เขียวของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษารูจัก

สถานที่ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอ่ืน การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
มีชวงหนึ่งใหทางคณะเขารวม โดยทางคณะไดใหทางหลักสูตรพบกับนักศึกษาดวย โดยทางหลักสูตร 
ทําการเขาพบกับนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการอยูในรั้วมหาวิทยาลัยเบื้องตน 
และทางมหาวิทยาลัยไดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือใหทราบเก่ียวกับ ระเบียบ ขอกําหนด 
ขอบังคบัตาง ๆ ของทาง มหาวิทยาลัย 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา  
ทางหลักสูตรไดมีการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษา ตั้งแตนักศึกษาเขาเรียน

จนกระทั่งนักศึกษาจบ  โดยคําสั่งแตงตั้งจะออกโดยคณะ และทําการแจงไปยังกองบริการการศึกษา
เพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยรับทราบดวย 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ทางหลักสูตรไดจัดเตรียมความพรอมดังนี้ ทําการจัดเตรียมแผน โดยในชั้นป 1 ให

นักศึกษาไดทําการปรับตัวใหอยูในรั้วมหาวิทยาลัยโดยไมไดบังคับใหเขากิจกรรมที่หลักสูตรบังคบั เนน
การอยูรวมกันกับเพ่ือน กับรุนพี่ กับอาจารยและเจาหนาที่ และเนนการเรียนในปแรก 

 ในชั้นป 2 ทางหลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาไดไปดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเห็นเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีใชกับสถานที่อ่ืน ๆ หรือพาไปดูการประกวด Software เพ่ือเปน
แนวทางใหนักศึกษาไดคิดหัวขอการทําโครงงาน 

 ในชั้นป 3 มีวิชาโครงงานซึ่งนักศึกษาจะตองคิดหัวขอที่จะทําขึ้นมา ซึ่งฝกทักษะ
กระบวนการคิด การแกปญหา ทักษะทางปญญา และเปนการนําเทคโนโลยีมาใชกับ ชีวิตประจําวัน 
โดยหัวขอจะตองผานการอนุมัติจากคณะกอนจึงจะทําหัวขอนั้นได 

 และเมื่อถึงชั้นป 4 หากนักศึกษามีโครงงานที่นาสนใจ ทางหลักสูตรจะสนับสนุนให
นักศึกษาสงโครงงานนั้นเขารวมในงานประกวด หรือนําเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร เชน AUCC เปน
ตน เพ่ือฝกใหนักศึกษากลาแสดงออก และฝกทักษะทางการสื่อสาร 

 เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา มีการกําหนดเกณฑการวัดผล เกณฑข้ันต่ําของ 

แตละรายวิชา และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิต 
ที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี  

 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 หลักสูตรฯ มีการรับฟงและเปดโอกาสใหนักศึกษายื่นขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรผานทางอาจารยที่ปรึกษา กลุมไลน หรือตูรับจดหมายของอาจารยใน
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หลักสูตรฯ ได นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีการติดตาม ประเมินการดูและ และการพัฒนานักศึกษาโดย
พิจารณาจาก 
  1) การประเมินความพึงพอใจตอการสอนของอาจารยผูสอน 

 2) อัตราการคงอยูของนักศึกษา 
 3) อัตราการสําเร็จการศึกษา 

 
4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย    
 การรับอาจารยใหม  

 หลักสูตรฯ เปนผูกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตองการ โดยมีกระบวนการตางๆ เปนไป
ตามประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
  1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจ

นโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
  2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ

สอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอร
ศึกษาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูน
ประสบการณ 
   การบริหารอาจารย มีกระบวนการบริหารอาจารย ดังนี้ 

  1) มีการกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบใหกับอาจารยประจําหลักสูตร 
  2) มีการวางแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของหลักสูตรฯ และความตองการของอาจารย 
   3) ในการจัดอาจารยผูสอน หลักสูตรใชหลักการคอื จัดรายวิชาใหเหมาะสมกับความ

เชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน พรอมทั้งเกลี่ยภาระการสอนใหอาจารยแตละทานมีจํานวนชั่วโมง
ใกลเคียงกัน โดยเนนวาอาจารยแตละทานตองครบภาระงานสอนข้ันต่ํากอน รวมถึงนําขอมูลจาก 
มคอ.5 ของแตละรายวิชามาพิจารณาดูเก่ียวกับขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงและวางแผนการ
วางตัวผูสอน 

   4) มีการวางแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนอาจารย ในเรื่องการพัฒนาอาจารย และ
การจัดหาสิ่งสนับสนุนเพ่ือการเรียนการสอน 

   5) มีการกํากับ ติดตาม จรรยาบรรณของอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือไมใหเกิดปญหาขอรองเรียนดานอาจารยจากนักศึกษา 

 
 การสงเสริมและพฒันาอาจารย 

    มีการสงเสริมใหอาจารยไปพัฒนาความรู เพิ่มพูนประสบการณในการสอน ในกรอบ
การพัฒนา ดังนี้  
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  1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริม

การสอน และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนว
คอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลา 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

  (2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
  2) การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพดานอื่น ๆ 

  (1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม 

  (2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (3)  สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  (4)  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
  (5)  จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
  (6)  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 

4.2 คุณภาพอาจารย 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใช 
สวนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจํา
หลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน 

  กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศกึษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มนีั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจํา หรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ 
ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทํา
หนาที่อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช 
ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได  ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิ
ปริญญาโท แตท้ังนี้ตองมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางาน 
ที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกิน 
รอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
หลักสูตรฯ ทําการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

นํามาใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคต 
สําหรับหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลการปรับปรุงหลักสูตร มีการกําหนดแนวคิดหลักสําหรับการออกแบบ
หลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี ้

เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ทําใหการ
รับสงขอมูล การสื่อสารขอมูลภายในและภายนอกองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคกรจึง
จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเขากับการ
ทํางาน และกลยุทธขององคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและการแขงขันได 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1) เพื่อผลิตบุคลากรที่สนใจเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเขาใจและรูจักคิดวิเคราะห นํา

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  2) พัฒนาบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนผูใช 

หรือผูบริหารระดับตน และระดับกลางในฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) ใหคณาจารยไดศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความรูสมัยใหม ตลอดจนการทําวิจัยหรือ

พัฒนาระบบตาง ๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินอยูบน

พ้ืนฐานของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ โดยมีกําหนดรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน
วิชา ซึ่งเนนดานเทคโนโลยี ผูเรียนจะมีทักษะทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวร รวมถึงการสื่อสาร และ
การจัดการขอมูล เพ่ือใหไดสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการขององคกร สามารถเขียน
โปรแกรมได และมีความรูดานโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในระบบงานขององคได หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคณุสมบัติ ดังนี ้

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชประกอบอาชีพ 
2) มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสารสนเทศและระบบการจัดการสารสนเทศ 
3) สามารถเลือกใชและจัดระบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานตาง ๆ ได 
5) มีความสามารถในการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตตนใหดีขึ้น 
6) มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของทองถิ่นทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ ปรับปรุง

หลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 
การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การพิจารณากําหนดผูสอน 
 การพิจารณากําหนดผูสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการดังนี ้
 1) การจัดผูสอน เปนการจัดผูสอนรวมกันทั้งคณะ โดยจะใหอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในรายวิชาหรือความรูในเรื่องนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบสอน โดยไมจําเปนตองสังกัดในหลักสูตรที่เปน
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เจาของรายวิชา แตทุกวิชาในหลักสูตรจะมีการกําหนดผูที่หนาที่รับผิดชอบดูแลรายวิชาซึ่งตองรวมกับ
อาจารยผูสอนในการจัดทํา มคอ.3 

 2) กรรมการบริหารหลักสูตรมีการสํารวจความเชี่ยวชาญของผูสอนโดยยึดตาม  Bฺody 
of Knowledge ทีป่รากฏใน มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร เพ่ือเปนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3) การพิจารณาเลือกผูสอนจะคํานึงถึงความเชี่ยวชาญในเนื้อหารายวิชาที่สอน โดยดู
จากผลงานวิจัย หรือประสบการณที่เก่ียวของกับวิชานั้น ๆ 

 4) ในกรณีที่ในคณะไมมีผูเชี่ยวชาญสอนในบางรายวิชาหรืออาจจะเปนประเด็นเนื้อหา
ใหม ๆ ที่ยังไมมีอาจารยในคณะมีความเชี่ยวชาญก็สามารถเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนอาจารย
พิเศษในรายวิชาดังกลาว โดยกระบวนการในการดําเนินการแตงตั้งอาจารยพิเศษจะเปนไปตาม
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยราขภัฏรําไพพรรณ ี

การจัดผูสอนจะมีการกําหนดภาระงานสอนขั้นต่ําคือ 15 ชั่วโมงตอสัปดาหสําหรับอาจารย
ผูสอนที่ไมมีตําแหนงบริหาร และเนื่องจากสวนมากรายวิชาของคณะเปนรายวิชาปฏิบัติ แตเนื่องจาก
คณะมีขอจํากัดในเรื่องของหองปฏิบัติการ ทําใหบางวิชา จะตองมีการสลับหองสอนระหวาง ชั่วโมง
ทฤษฏีและชั่วโมงปฏิบัติ 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
 1) คณะไดดําเนินการตามกลไกของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหอาจารยผูสอนสง มคอ.3 

กอนวันเปดการศึกษา  
 2) มาตรฐานในการเขียนมคอ.3 เปนหนาที่ของหลักสูตรท่ีเปนเจาของรายวิชา เพ่ือให

ไดมาตรฐานของรายวิชาและการถายทอดมาตรฐานผลการเรียนรูเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2 
ของหลักสูตรที่เปนเจาของรายวิชา สําหรับรายวิชาที่มีผูสอนหลายคน หลักสูตรจะใหผูสอนรวมกัน
จัดทํา มคอ.3 ออกมาเพียงรูปแบบเดียว เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 3) กรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 
กอนเปดภาคการศึกษามีการกําหนดใหผูสอนสง มคอ.3  มคอ.4  
นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณากับการวิจัย การบริหารวิชาการ 

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
การประเมินผูเรียน 
 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7) 
 1) มหาวิทยาลัยกําหนดใหการประเมินการสอนเปนสวนประกอบสวนหนึ่งของ มคอ.5 

โดยมีการกําหนดใหนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนตองทําการประเมินผูสอนกอนจึงสามารถเห็นผลการ
เรียนในระบบทะเบียนออนไลนได 

 2) ในการจัดทําเอกสาร มคอ.5 มคอ.6 คณะไดกําหนดมาตรฐานในการเขียนรายงาน
ทุกกลุมที่เปดสอนเพ่ือเปนการรายงานสภาพปญหาของการจัดการเรียนการสอนแตละกลุม 

 3) สําหรับรายวิชาที่อาจารยผูสอนไดรับผลการประเมินการสอนไมถึง 3.51 จะตองมี
การรายงานปญหาอยางชัดเจนใน มคอ.5 พรอมชี้แจงแนวทางในการแกไขปญหา 

 ในการจัดทํามคอ.7 คณะไดมอบหมายใหหลักสูตรกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้และเนื้อหา
สวนตาง ๆ ของ มคอ.7 โดยใหกรรมการประจําหลักสูตรทุกคนมีสวนรวม 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมปรึกษา เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและ 

วางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือนําเสนอและ 
ขออนุมัติผานมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการจัดหาสิ่งสนับสนุน   

คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการประชุมวางแผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ใชในการเรียน
การสอนเพ่ือใหหลักสูตรมีความความพรอมทางกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี และการใหบริการ 
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีใหบริการแกหลักสูตร โดยมีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สํานักวทิยบริการ มีเอกสาร ตํารา มีหองเก็บเอกสาร งานตีพิมพของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและที่เกี่ยวของ มีฐานขอมูลเพ่ือสืบคน มีสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งทางมหาวิทยาลัยโดย
เจาหนาที่สํานักวิทยบริการไดมีการวิเคราะหความตองการของเอกสาร ตํารา สื่ออิเล็กทรอนิกส และ
ฐานขอมูลท่ีจําเปนจากอาจารยประจําหลักสูตร และจัดเตรียมไวเพ่ือความสะดวกแกนักศึกษาในทุกป 
รวมท้ังมี Wi-Fi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไวบริการนักศึกษา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีระบบการ
บํารุงรักษาที่ดี มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมีอุปกรณบางอยางท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยน ซอมบํารุง และแกไขอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีใชไดอยางสะดวกและเพียงพอ 

ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู อาจารยจัดทําระบบติดตอสื่อสารสําหรับการเรียนการสอนผานระบบ RBRU 
Google Apps For Education ซึ่งเปนตัวกลางในการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 
ที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย   

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ เ พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
มีหองเรียนแบบกลุมใหญและกลุมยอย มีหองปฏิบัติการเฉพาะดาน มีระบบ Wi-Fi จุดเชื่อมตอ 
จํานวนมาก เพียงพอรองรับการเขาใชไดอยางทั่วถึง มีหองสมุดที่มีหนังสือเฉพาะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู คณะไดปรับปรุงหองคนควาอิสระ (Independent Study Room) สําหรับ
นักศึกษาที่ตองการใชเครื่องคอมพิวเตอร หรือตองการศึกษาคนควาผลงานวิจัย และโครงงาน
นักศึกษาสามารถเขาใชหองนี้ไดตลอดเวลา 
 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม ในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร × × × × × 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2552  

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา × × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา 

x × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในมคอ.7 
ของปที่แลว 

 × × × × 

8. อาจารยใหม  (ถ ามี )  ทุกคน ไดรับการปฐมนิ เทศหรือคําแนะนําดาน 
การจัดการเรียนการสอน × × × × × 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง × × × × × 

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป × × × × × 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5    × × 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5     × 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 
ตัวบงชี้ที่บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ที่ตองผานรวม (ขอ) 8 8 8 9 10 

 

เกณฑการประเมิน:  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้           
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ
และตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที่  8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองทําการประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวา 
มีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูล 
จากที่กลาวขางตนแลว ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการ
ที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจไดจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไม ในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาจะตองมีการดําเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธ

การสอนและการใชสื่อในทุกรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา 

ดําเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา  
ซึ่งอาจารยนิเทศกสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเปนรายบุคคลได นอกจากนี้แลว 
อาจจัดประชุมกอนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถาม
หรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม 
 2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 

ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝกงาน หรือใชวิธีการสง
แบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต 
 2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในขอ 7 หมวดที่ 7 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา 
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลอง กับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก   คาํอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 
ภาคผนวก ข ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
ภาคผนวก ค คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
ภาคผนวก ง ขอบังคับ ระเบียบ และ ประกาศตางๆ 
ภาคผนวก จ 1)  โครงสรางเปรียบเทียบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

 2) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ที่สอดคลองกับ
องคความรู (Body Knowledge) ดานคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
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คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไมนอยกวา      30  หนวยกิต 

1.1. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม  จํานวน 9 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
 0163001 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 3(3-0-6) 
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development 
 ศึกษาแนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชา ในมิติตางๆ เชน มิติเขาใจ เขาถึง พัฒนา 
มิติภูมิสังคม มิติหลักการทรงงาน 23 และมิติการสรางคนดวยการศึกษาและการเรียนรู เปนตนขอ  
แนวทางพระราชดําริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดําริตางๆ ท่ีแกปญหาใหกับราษฎร ตาม
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 
9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริในจังหวัดจันทบุรีท่ีนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

Students study King Rama IX, otherwise known as H. M.  Bhumibol 
Adulyadej's, work.  His Majesty’s work is studied in each aspect such as understanding, 
achieving and developing, His Majesty’s 23 work ethics, educating people and creating 
learning through experience, etc.  Also, they study Royal Projects which helped solve 
people's problems, Royal Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy 
Philosophy.   Students will be able to demonstrate familiarity with all The Royal 
Projects in Chanthaburi Province. 

 0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Moral Education for Self Development 
 ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การนําหลักธรรมคํา

แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑการตัดสินคุณคาในสอนทางศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา 
ชีวิต การประยุกตใชและบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝกปฏิบัติเพ่ือเรียนรูการเปนจิตอาสา 
 This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing 
on teaching life concepts and working guidelines applying the principles of religious 
teachings, philosophy and psychology to apply and integrate the development of their 
own lives, including knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics 
and good morals amid rapid changes in modern society times. 

 0163003  ภูมิคุมกันการทุจริต 3(3-0-6) 
  Anti Corruption Immunity 
 ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกตางระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดข้ึนจากปญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎ ี
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ที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต แนวทางการปองกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหนาที่
ของพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
 Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest 
differences, condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and 
method of corruption prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility 
to social for against corruption and management on Good Governance. 

 0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
  Meditation for Life Development 
 ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มตนของการทําสมาธิ 
ลักษณะของการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการทําสมาธิไปใช 

และญาณในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชนของฌาน 
โดยฝกปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ 
        Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of 
meditation, the nature of the practice and meditation.  Benefits of meditation. 
Concentrate on work and study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom 
and contemplation. By meditation practicing according to various steps 

 0163005 ชีวิตและความตาย 3(2-2-5) 
  Life and Death 
   ศึกษาหลักคําสอนของแตละศาสนาที่เก่ียวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั้งใน
ประเทศไทย ตางประเทศ  รวมทั้งความตายของคนแตละศาสนาและชาติพันธุ  โดยเนนศึกษาโลก
ทัศนและชีวทัศนของแตละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเก่ียวกับชีวิตและความตาย เชน เรื่อง ขันธ 
5 ไตรลักษณ กรรมและสังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติตอชีวิตและความตาย เชน หลักความไมประมาทใน
การดําเนินชีวิต หลักการเตรียมตัวตายอยางมีสติ แนวคิดเก่ียวกับความเปนมาของชีวิตในอดีตชาติ 
ชีวิตใกลตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัวตาย รูปแบบการตายที่ดี ประเพณี เก่ียวกับความตาย 
และวิธีการปลอบโยนใหกําลังใจแกผูประสบความสูญเสีย 
  Learn the doctrines of each religion related to life and death of all 
people in Thailand and foreign  countries including the death of each religions and 
ethnicities. By focusing on the worldview and the biosphere of each religions Especially 
Buddhism concerning life and death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, 
Tilakkhana or the Three Characteris, Karma and Samsara or the  Wheel of Rebirth. How 
to treat life and death, such as the principles of non- negligence in life , the principles 
of preparing to die consciously.The concept of historical  life in the previous life, nearly 
life to death, the life after death.  Preparing to die, good death patterns, traditions 
about death and methods of comforting and encouraging people to suffer losses. 
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1.2. กลุมวิชาการนําความรูสูสากล   จํานวน 6 หนวยกิต    
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
 0263001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
  Thai for Communication in the 21st Century 
  การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 ความเขาใจในการใชภาษาไทย 
และการใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับยุคสมัยท้ัง 4 ทักษะสําคัญ ประกอบดวยการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน สามารถวิเคราะห สังเคราะห และตีความอยางสรางสรรค  ฝกทักษะและ
บุคลิกภาพการพูดในสถานการณตางๆ 
  Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension 
of Thai language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, 
speaking, reading and writing in accordance with time and socio- hierarchical levels of 
Thai society.  Be able to analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective 
speech and personality development in various situations. 

 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
  English for Communication in the 21st Century 
     การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาและฝกปฏิบัติทักษะ

าน และการเขียน รวมทั้งคําศัพทและการออกเสียง ไดภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน การฟง การพูด การอ
อยางถูกตองเหมาะสม 
 English usage for communication in the 2 1 st century, English four skills 
improvement and practice:  listening, speaking, reading and writing including English 
vocabulary and pronunciation in the accurate and appropriate way. 

 0263003 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
  Chinese for Communication in the 21st Century 
     อักษรภาษาจีนกลางการใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 ระบบสัท 
คําศัพท โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ดาน การฟง การ
พูด การอานและการเขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  

  Chinese for communication usage in the 21st century; Chinese phonetic 
system, vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills 
practice: listening, speaking, reading, writing and conversations for everyday life.  

 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
  Khmer for Communication in the 21st Century 
  การใชภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องตน รู
ระบบเสียง โครงสราง รูปประโยคพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเขมรที่ใช
ในชีวิตประจำวัน การเรียนรูสภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา 
การมีทัศนคติที่ดีตอชาวกัมพูชาในฐานะที่เปนประเทศเพ่ือนบานของไทย 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หนา 77 
 

 

  Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer 
phonology, structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and 
writing for everyday life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background 
of Cambodian; positive attitudes to Cambodian as a neighbor. 

 0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Society and Culture 
  ความเขาใจสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ปญหาสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ปญหาความ
ขัดแยงในอาเซียน บทบาทดานการตางประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง 
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและการสื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีตอพัฒนาการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย 
  Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social 
problems, economics, politics ;  cooperation on  economics, conflicts within ASEAN, 
Thai role of foreign affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and 
communication, impact of ASEAN  policies on evolution of Thai society and economics. 

 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Life in the digital age 
  แนวคิดเก่ียวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกตใชดิจิทัลในการ
ทํางานและชีวิตประจําวัน การรูเทาทันสื่อ การใชงานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพ่ือรับมือ
จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล 
  Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications 
in work and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with 
the impact of changes in the digital world, digital law and ethics. 

 0263007 คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ 3(2-2-5) 
  Computer, Poll and Presentation 
  การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน การรูเทาทันและวิเคราะหขอมูลในสื่อสังคม
ออนไลน เทคนิคการสุมตัวอยาง สถิติเบื้องตน การทําโพล สิทธิมนุษยชน การใชโปรแกรมประยุกต
เพ่ือพัฒนาทักษะการออกแบบสื่อประกอบการนําเสนอ การใชกลยุทธในการนําเสนอที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะการนําเสนอในงานแตละประเภท 
  Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling 
techniques, introduction to statistics, poll, human rights, using the application to 
develop media design skills, using strategies to present and consistent with the 
presentation characteristics of each type of work. 
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1.3. กลุมวิชาความอดทน   จํานวน 6 หนวยกิต    
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาทองถิ่น 3(2-2-5) 
  Volunteer with local development 
 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการและวิธีการเกี่ยวกับงานจิต
อาสาเพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและทองถ่ิน รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระรา
โชบายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10  เนนการสรางงานจิตอาสา โดยการมีสวนรวมกับ

ทํางานดานกลุม องคกร หนวยงานท่ี จิตอาสา ตลอดจนการบําเพ็ญประโยชนหรือเปนอาสาสมัครเพ่ือ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and 
methods of volunteer work for self-development, local community. To understanding 
the form, guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the 
King, King Rama X who focuses on creating volunteer works.  Study the duties of 
individuals and organizations.  The organizations that work in volunteering as well as 
being a volunteer or volunteer in the way of volunteer spirit for sustainable social and 
environmental development. 

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

ความรูพื้นฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม สถาบัน
การเมืองกระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะหประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของ
ประชาสังคมไทย วิเคราะหปญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโนมการเมืองการปกครองของไทย
ในอนาคต 

Fundamental knowledge of politics and government; state and society 
relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; 
principles of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the 
Kingdom of Thailand; the development of concept and analyses of civil society; 
movement of Thailand's civil society; the analyses of political problems including the 
future trends of politics of Thailand. 

 0363003 ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 
  Citizenship of Thai Democracy 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปจจุบัน พัฒนาการ 
แนวคิดความเปนพลเมือง คุณลักษณะความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุงเนนแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ทักษะการคิด  ทํางาน แกปญหา สื่อสาร และการรวมมือทํางาน การปลูกฝงใหเปน
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มนุษยที่เขาใจในวิถีชีวิตของแตละปจเจก และวัฒนธรรมที่แตกตางอาทิ ศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย ความ
เสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การมีสวนรวม และ บทบาททางการเมืองภาคพลเมือง 

 Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship, 
characteristics of citizenship and democracy, focusing on self- learning, thinking, 
working, problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an 
understanding of each individual’ s lifestyle and different cultures such as human 
dignity, equality, rights, freedom and participation as a citizen in a political role. 

 0363004 การเรียนรูชุมชนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 
  Creative Community Learning 

 ความหมาย ความเขาใจเก่ียวกับชุมชน องคประกอบชุมชน โครงสรางชุมชน และ
แนวคิดพ้ืนฐานในการเขาใจชุมชน การเรียนรูการปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาขอมูลชุมชนพื้นฐาน 

การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติที่ดีกับชุมชน 
 The meaning of and understand about the community, community 

components, community structures, and the basic concepts of community 
understanding. To study a community and learn how to act through fieldwork. To learn 
how to get basic data from the community surveyed by using simple techniques and 
instruments for community learning.   To learn how to build good relationships and 
good attitudes with the community. 

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

การปลูกฝงจิตสํานึก  พลเมืองและความเปนพลเมือง บทบาทหนาที่ของพลเมืองใน
สังคมไทยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดย
การจัดทําโครงการรณรงคเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

 Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’s 
function in society and the environment. Students are required to organize a campaign 
to raise awareness or bring about change in society 

 0363006 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
  Basic Smart Technology and Development 

ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยี การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
เทคโนโลยีกับการพัฒนางาน ความกาวหนาของเทคโนโลยีปจจุบันและอนาคตฝกปฏิบัติการใช
เครื่องมือและซอมบํารุงเครื่องอุปกรณและเครื่องใชพ้ืนฐาน 

 Smart system definition, recent smart system application, basic 
structure and device of smart system, design of easy smart system for daily life 
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 0363007 แนวพระราชดําริดานพชืพรรณและการเกษตร 3(2-2-5) 
  Royal Initiation in Plant and Agriculture 

พืชพรรณที่มีตอชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสําคัญ หลักการของโครงการตาม
แนวพระราชดําริ  การจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตร
และการทองเที่ยว        เชิงเกษตร 

 Plants for life according to the “ Plant Genetic Conservation Project 
Under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn” , 
importance and principles of Royal initiation, sustainable resources management, New 
Theory of Agriculture, sufficiency economy, agricultural business, agricultural tourism. 

1.4. กลุมวิชาฉลาดและการจัดการ   จํานวน 6 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
 0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) 
  Smart Thinking 

ลักษณะการทํางานของสมองมนุษย การคิดเบื้องตน การคิดข้ันสูง รูปแบบของการ
คิด การผสมผสานการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

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

 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู รูจักตนเองและเขาใจผูอ่ืน การปฏิสัมพันธ แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ อารมณ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสรางมนุษย
สัมพันธ ความสุขกับความรัก และการออกแบบชีวิต 

Psychological theories, self and others understanding, interaction, 
motivation, personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, 
techniques for relationships, happiness with love and life design.  

 0463003 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3(3-0-6) 
  Leadership and Teamwork 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของ
ผูนําที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของผูนํา การสรางแรงจูงใจ การทํางานเปนทีม การบริหารความขัดแยงใน
ทีมงาน และการแกปญหา 

Concepts and theories of leadership, definition, importance and 
characteristics of good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, 
conflict management and problem solving. 
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 0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอ ี 3(3-0-6) 
  Digital Business and SMEs 
  แนวคิดการบริหารจัดการ หนาที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
คุณลักษณะและทักษะ สําหรับผูประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ 
ปจจัยความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการ
โฆษณาออนไลน ระบบความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผูประกอบการ 
  Concept of management, function, types of Small and Medium 
Enterprises, features and skills of entrepreneurs, development and assessment of 
entrepreneurship opportunities, success and  failure factors.  

Digital business system, online marketing and public advertising, security 
system, law and ethics of entrepreneurs. 

 0463005 การเงินและความม่ังคั่ง 3(3-0-6) 
  Finance and Wealth 

การปรัชญาทางการเงิน  ความเขาใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินสวนบุคคล 
การจัดทําบัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจายสวนบุคคล ดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนทางการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องตน 

Financial philosophy, Understanding in finance, personal financial 
management, household accounting, financial planning, saving, personal debit and 
credit, interest and income tax, financial investment and risk.   

 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
  Gems and Jewelry 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีคา การเลือก
ซื้อและการดูแลรักษา 

Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious 
metals, concepts of buying and caring of gems and jewelry.  

 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Life and health management 

ความหมาย ความสําคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การ
มีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย ปองกันการตั้งครรภในวัยเรียน การออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพ และ
ความแตกตางของชวงวัยในสภาวะสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย 

Definition, important of life and health management, food and nutrition, 
exercise for health, safe sex, prevention of pregnant in students, and generation 
diversity in aging society of Thailand. 
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 0463008 ศิลปะเพื่อชวีิตประจําวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Arts for Daily Life in the 21st Century 
  การประยุกตใชศิลปะ ดนตรี  และการออกแบบการแตงกาย ที่ เ ก่ียวของกับ
สถานการณ หรือเทศกาลตางๆ เพ่ือคุณคาทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งสวนบุคคล และ
ในสังคมปจจุบัน 
  Application of arts, music and costume design in daily life related to 
situations, or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society. 

 0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
  Aesthetic Agriculture 
  ความรูพ้ืนฐานและความสําคัญของการเกษตร ดานสัตวบก สัตวน้ํา พืชและอาหาร 
ภูมิปญญาและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การนําผลผลิตทางการเกษตร
มาประยุกตเพ่ือใหการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, 
plants and food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural 
products, application of agricultural products for living a happy life. 

 0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 
  การคิดเชิงตรรกศาสตรและการใหเหตุผล อัตราสวนและสัดสวน รอยละ ลําดับและ
อนุกรม วิเคราะหขอมูลเบื้องตน กระบวนการตัดสินใจ ความนาจะเปน และการประยุกตใชในการ
แกไขปญหาในชีวิตประจําวัน          
  Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, 
sequence and serial, fundamental data analysis, thinking process, probability and 
application to solve problems in daily life    
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คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวน  88  หนวยกิต 

2.1 วิชาแกน 9  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 
9021012  พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Technology Fundamentals 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบ
ประมวลผลขอมูล ฮารดแวรและซอฟตแวร ภาพรวมการทํางานของระบบปฏิบัติการ ขอมูลและการ
แทนคาขอมูล การจัดการขอมูล แนวคิดพ้ืนฐานสําหรับการสรางโปรแกรม เทคโนโลยีฐานขอมูล การ
สื่อสารขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ประเด็นทางดานจริยธรรมและสังคมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Evolution of information technology; components of computer 
systems; data processing systems; hardware and software; overview of operating 
system; data and data representation; data management; basic concepts for 
programming; database technology; data communication; computer network systems 
and the Internet; ethical and social issues in information technology 

9022061   คณิตศาสตรดีสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
Discrete Mathematics for Information Technology  
การพิสูจน ทฤษฏีจํานวนเบื้องตน การนับ ความนาจะเปนดิสครีต ความสัมพันธ

เวียนเกิด กราฟ ตนไม การประยุกตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Proofs, Introduction to number theory, counting, discrete probability, 

recurrence relations, graph, tree, application in information technology. 

9022062 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics for Information Technology 

ความนาจะเปน และตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง และ
แบบตอเนื่อง ฟงกชันของตัวแปรสุม การแจกแจงของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน  

Probability and random variables, some discrete and continuous 
probability distributions, functions of random variables, sampling distribution, 
estimation and test of hypotheses. 
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2.2 วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  53  หนวยกิต 

 - กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ   9  หนวยกิต 

9022111  ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 Database System 

แนะนําฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล
และสภาพแวดลอม ระบบจัดการฐานขอมูล ชนิดของฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล แบบจําลอง
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ตาราง คีย กฎบูรณภาพ พจนานุกรมขอมูล แบบจําลองความสัมพันธระหวาง
เอนทิตี นอรมัลไลซเซชัน เอสคิวแอล แนะนําการจัดการทรานแซคชันและการบริหารฐานขอมูล 
ปฏิบัติการดานการจําลองขอมูลและภาษาฐานขอมูล  

Introduction to the database and DBMS; file systems; database systems 
and environment; database management systems; types of databases; data models; 
relational database model; tables; keys; integrity rules; data dictionary; entity 
relationship model; normalization; SQL; introduction to transaction management and 
database administration; data modeling and database language laboratory. 

9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Laws and Ethics in Information Technology  

ศึกษาถงึแงมุมที่เก่ียวของกับกฎหมาย ขอบังคับตางๆ ในการใชงานระบบสารสนเทศ
อยางปลอดภัย กฎหมายที่เก่ียวของกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กระบวนการและเครื่องมือใน
การสืบสวนหาตัวผูกออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานภายในองคกร 
ลิขสิทธิ์และทรัพยสนิทางปญญา 

Study the legal and regulations for use information system safely. Laws 
related to electronic transactions. Processes and tools to investigate computer crime 
and ethical practices within the organization. Copyright and Intellectual Property. 

9023042 การจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Project Management in Information Technology  

หลักของกลยุทธในการจัดการโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความ
เปนไปได ธรรมชาติของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหสวนสําคัญตาง ๆ ที่เก่ียวของในการพัฒนา
โครงการ เชน สิ่งแวดลอมของโครงการ การจัดการคณะทํางาน และการจัดการเวลาและทรัพยากร
ของโครงการ 
  Principles of strategy to manage the project.  The life cycle of the 
project.  Feasibility study. The nature of information technology. Analysis of the most 
important aspects involved in the development of projects such as the environmental 
of project, management of committee and time and resources of the project. 
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 - กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต   23  หนวยกิต 

9012061 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
Data Communications and Computer Networks 
การทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการสื่อสาร อุปกรณที่ใชกับระบบเก็บขอมูล 

การวิเคราะหระบบสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว แบบสองทาง
ไมพรอมกัน แบบสองทางพรอมกัน ชนิดของการสงขอมูล Analog และ Digital สถาปตยกรรมของ 
network protocol เชน  TCP/IP Model, OSI Model  ศึกษารูปแบบการเชื่อมตอและขอกําหนด
ตาง ๆ ของเทคโนโลยีระบบเครือขาย  อุปกรณการเชื่อมตอ  และมาตรฐานของระบบเครือขาย 

Principles of data collection and communication. The equipment used 
to collect data. Analysis of communication systems, communications equipment, one-
way data transmission, duplex asynchronous two-way simultaneous. Type of data 
transmission Analog and Digital. Architecture of network protocol such as TCP/ IP 
Model, OSI Model. Study on the requirements of technology, connectivity and 
networking. Equipment connection and standard network. 

9021131 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Introduction to Web Programming 

ศึกษาเทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ ประกอบดวยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน 
โครงสรางและองคประกอบของเว็บไซต สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ สภาวะแวดลอมของโปรแกรมเว็บ 
การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บฝงไคลเอนต สถาปตยกรรมเอ็นเทียร กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใช การ
ฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวยการใชเครื่องมือชวยโดยเนนการใชประโยชนได การ
สรางสื่อประกอบที่เหมาะสม 

Study World Wide Web Technology, Include communications protocol 
and standard language. The structure and composition of the site. Types of digital 
media environment of web applications. Web application development on the client 
side, N-Tier Architecture. The development process on users. Designing and building a 
website by using a tool a focus on practical use. To create media appropriate. 

9022042  การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ   3(2-2-5) 
Data Visualization 
หลักการการแสดงขอมูลดวยแผนภาพ การออกแบบการแสดงขอมูลดวยแผนภาพ 

เครื่องมือที่ใช การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ การไดมาซึ่งขอมูล การจัดระเบียบขอมูล การเลือก
แผนภูมิตางๆ ท่ีเหมาะสม เชน ฮีทโตรแกรม แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเสน แผนภูมิแทง แผนภูมิ
วงกลม แผนภูมิตนไม แผนภูมิแบบเครือขาย กราฟสตรีม แผนภูมิตัวชี้วัดผลงาน แผนท่ี แผนภูมิแบบ
ปฏิสัมพันธ การอธิบายแผนภูม ิ

Principles of data visualization; data visualization design; data 
visualization tools; data acquisition; data organization; choosing the appropriate chart 
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type, e.g., histogram, scatter plot, line chart, bar chart, pie chart, tree diagram, network 
chart, stream graph, KPI Chart, map, interaction chart; chart description. 

9023021 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 

แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยของมนุษยและการออกแบบสวนตอประสานที่เก่ียวของ
กับศักยภาพของทั้งมนุษยและคอมพิวเตอร ระบบการใหความชวยเหลือเมื่อมีปญหา รูปแบบการ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและเครื่องคอมพิวเตอร แบบจําลองการสวนตอประสานของผูใชและ
เครื่องมือที่นํามาพัฒนา ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอมนุษย การวางแผนเลือกใชเทคโนโลยี และ
การใชเทคโนโลยีเพ่ือใหผลกระทบปรากฏออกมาในเชิงบวก 

Concepts of human factors and interface design related to the potential 
of both humans and computers. System to assist with questions. Type of interaction 
between humans and computers. Modeling user interface and tools to be developed. 
The impact of technology on humans. The planned use of technology and using 
technology to make an impact turned out positive. 

9023022  การออกแบบประสบการณผูใช  3(2-2-5) 
User Experience Design 
การออกแบบโดยยึดผูใชเปนศูนยกลาง นิยามของประสบการณผูใช กระบวนการ

ออกแบบประสบการณผูใช เทคนิคสําหรับเก็บความตองการของผูใช เทคนิคสําหรับสรางแนวทาง
แกปญหา 

User-centered design; definition of user experience; user experience 
design process; techniques for gathering user requirements; techniques for generating 
solution ideas. 

9023471 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3) 
 Seminar in Information Technology 

ศึกษาหัวขอสัมมนาไดตามอิสระเพ่ือเปนการฝกฝนการคนหาขอมูล การเสนองาน 
การเขียนงานวิจัยที่ถูกตองเพื่อใหเกิดแนวคิดที่แปลกใหมและผลงานที่ มีคุณคาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือนําไปจัดทําเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได 

Study topics as independent to practice searching. Presentation. Writing 
research is required to achieve the exotic and valuable work in information technology 
to document the research journal or practice actually work. 

9024051 การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 Electronic Business Development 

ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส และขอกฎหมายที่จําเปน ศึกษาเทคโนโลยี โพรโท
คอล เก่ียวกับโปรแกรมเว็บท่ีมีความจําเปนสําหรับการพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ
ขอมูลสําหรับแลกเปลี่ยนผานระบบอินเทอรเน็ต การรักษาความมั่นคงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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Electronic financial and legal. Study of protocol technology about 
web applications that are essential for electronic business development. Designing 
for data exchange over internet. Security of electronic business.  

9034503 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
 Computer Security Management  

หลักการความมั่นคงของคอมพิวเตอร การกําหนดนโยบายความมั่นคง การรักษา
ความลับ ภาวะสวนตัว การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร การปองกันการเขาถึงสารสนเทศโดย
ผูไมไดรับอนุญาต การแกไขขอมูล การทําใหระบบไมสามารถใหบริการได การเขารหัสลับ ประเด็น
ทางกฎหมายและจริยธรรม และการวางแผนการกูคืนเม่ือเกิดหายนะ 

Principles of computer security, security policy, oblivious to the 
condition of confidentiality, private information on your computer. To prevent 
unauthorized access to information by unauthorized users. Correction to cause a denial 
of service. Encryption legal and ethical issues and planning for disaster recovery. 
 
 - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการซอฟตแวร   12  หนวยกิต 

9021081 การแกปญหาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Problem Solving in Information Technology 

กลยุทธและหลักการแกปญหา การคิดแบบขั้นตอนวิธี ผังงาน แนวคิด และหลักการ
สรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

Problem solving strategies and concepts; algorithmic thinking; 
flowchart; concepts and introduction to computer programming. 

9021083  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Computer Programming 

แนะนําภาษาการสรางโปรแกรม การเขียนผังงาน แนวคิดของโปรแกรมภาษา 
ขอมูลและชนิดของขอมูล ฟงกชันเบื้องตนและขอความสั่งกําหนดคา โครงสรางการวนซ้ําและเงื่อนไข 
อารเรย การประมวลผลสตริง การเขียนการเขียนฟงกชัน ตัวชี้ การเขียนขอมูลชนิดโครงสราง การ
กําหนดคณุสมบัติของตัวแปร แฟมอินพุตและเอาตพุต การประยุกตใชกับไมโครคอนโทรลเลอร 

Introduction to programming languages; flowchart; concepts of  
programming language; data and data types; assignment statement and basic 
functions; conditional and loop structures; array; string; function; pointer; structure; 
variable storage class; file input and output; micro-controller programming. 

9022081 การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 9021083 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ การหอหุม การสืบทอด การพองรูป การ
พัฒนาสวนติดตอกราฟกกับผูใชและการจัดการเหตุการณ โครงสรางขอมูลแบบแถวลําดับและคอล
เลคชัน การจัดการกับสิ่งผิดปกติ คลาสที่เก่ียวของกับอินพุตและเอาตพุต เธรด 

Pre-requisite : 9021083 Computer Programming 
Design and development of object-oriented program, encapsulation, 

inheritance polymorphic developed graphical user interface and event management. 
Array and structure data collection. Dealing with irregularities, Class-related input and 
output, thread. 

9023121 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Systems Analysis and Design 

ศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมการพัฒนาระบบ การวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล การจัดการโครงการสารสนเทศ การกําหนดความตองการระบบ 
แบบจําลองการวิเคราะห แบบจําลองการออกแบบ การออกแบบระบบ การออกแบบระดับขอมูล 
การออกแบบระดับสวนติดตอผูใช 

Study of the development system environment. Object-oriented 
analysis and design of information systems with UML. Project management information 
systems, system requirement, analysis models, design model, system design, data 
design and user interface design. 

 - กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ   9  หนวยกติ 

9022091  ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Computer Systems and Operating System 

องคประกอบของคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา อินพุตและ
เอาตพุต การทํางานรวมกันขององคประกอบตางๆ ภาพรวมการทํางานของระบบปฏิบัติการ 
กระบวนการ โพรเซสและเธรด การสลับการทํางาน การจัดการหนวยความจํา หนวยความจําเสมือน 
การจัดการแฟม อินพุตและเอาตพุต 

Computer components; CPU; memory; I/O; components co-operation; 
overview of operating system; process and thread; processing switching; memory 
management; virtual memory; file; input/output management. 

9022101 การบริหารระบบเครือขาย 3(2-2-5) 
 Network Administrator 

ศึกษาความสําคัญของขอมูลและทักษะที่จําเปนตอการทําหนาที่เปนผูดูแลระบบ
เครือขาย หรือผูจัดการระบบเครือขาย ในสภาพแวดลอมของศูนยสารสนเทศ ใหนักศึกษาออกแบบ 
ปฏิบัติ และจัดการระบบเครือขาย ตั้งแตระบบเครือขายทองถิ่น จนถึงเครือขายอินเตอรเน็ต 
นอกจากนั้นยังศึกษาถึงพ้ืนฐานทางดานการสื่อสาร เทคนิคในการเชื่อมตอ ตลอดจนถึงแอปพลิเคชัน 
ที่ใชในการบริหารเครือขายอีกดวย 
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A study of the necessary information and skills to perform competently 
in the role of network administrator or network system manager in an information 
center environment. It also introduces students the design, operation, and 
management of networked systems from local area networks to the Internet. Includes 
communications concepts, technical and application issues with a focus on managing 
a network. 

9023111   อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง   3(2-2-5) 
Internet of Things 
แนะนําไมโครคอนโทรลเลอร พอรตอินพุต เอาทพุต พอรตอนุกรม และการสื่อสาร

แบบอนุกรม การแปลงจากสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณดิจิทัล การแปลงจากสัญญาณดิจิทัลเปน
สัญญาณอนาลอก การสื่อสารผานอีเทอรเน็ต เซนเซอร แนะนําอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง (IoT) 
ระบบปฎิบัติการของอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง ไอพีแอดเดรสเวอรชั่นหก ไอพีแอดเดรสเวอรชั่น
หกบนเครือขายไรสายสวนบุคคลแบบกําลังงานต่ํา โปรโตคอลของอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง 
โปรโตคอล MQTT โปรโตคอล CoAP การจําลองแบบอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง การสื่อสาร
ระหวางอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่งกับโครงขายแบบกลุมเมฆ 

Introduction to microcontroller, Input/output port, serial port and serial 
communication; analog to dgital convertor ( ADC) ; digital to analog convertor ( DAC) ; 
Ethernet communication; sensor; introduction to internet of things; IoT Operation 
System; IPV6 ; 6 LowPAN; IoT protocol; MQTT protocol; CoAP protocol; IoT simulation, 
IoT and cloud communication.  

 
2.3 วิชาเลือก ไมนอยกวา  18  หนวยกิต 

9021011 การทํางานรวมกันแบบออนไลน  3(2-2-5) 
 Online Collaborative 

ศึกษาการทํางานและระบบในสํานักงาน แนวทางการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรใน
การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ ศึกษาการใชงานโปรแกรมท่ีใชในการจัดการสํานักงานอัตโนมัต ิ

Study and work process in office system. The application of computers 
in the office. Introduction to use application for office automation. 

9021132 การถายภาพดิจิทัลสําหรับงานมัลติมีเดีย    3(2-2-5)   
Digital Photography for Multimedia  
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการถายภาพดิจิทัล การใชกลองดิจิทัล และอุปกรณที่เก่ียวของ

กับการถายภาพ แสงและการวัดแสง สีและการจัดการสี การประยุกตใชภาพถายดิจิทัลในงาน
มัลติมีเดีย เชน การถายภาพพื้นผิว เทคโนโลยีภาพเอชดีอาร การถายภาพพาโนรามา การนําภาพไป
ประยุกตใชในการทําเว็บไซตและเชิงพาณิชย 
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The theory associated with digital photography, using digital cameras 
and equipment related to the shooting.  Lighting and metering color and color 
management.  The application of multimedia such as imaging the surface, HDR 
Photography, photography panorama.  To using digital photography in web site and 
commercial. 

9022011 โปรแกรมประยุกตสําหรับการควบคุมคลังสินคา 3(2-2-5) 
 Application for Inventory Control  

ศึกษาเก่ียวกับการจัดซื้อ การรับและการจัดสงสินคา การควบคุมสินคาคงคลัง การ
ตัดบัญชีสินคา และแนวทางการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรในดานการควบคุมสินคา ศึกษาการใช
งานโปรแกรมที่ใชในการควบคุมสินคา 

Study of purchasing, receiving and shipping, inventory control, 
amortization and computer apply in inventory comtrol. Learning to use application for 
inventory control.   
9022041 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Business 

ศึกษาหลักการ ขอปฏิบัติ ธุรกิจดิจิทัล ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเทอรเน็ต ที่มีผลกระทบตอระบบการคา การประยุกตใชเครือขายสารสนเทศเพื่อการคาในรูปแบบ
ตาง ๆ แนวโนมของการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือตอบสนองตอการคา การศึกษาความตองการ
ของลูกคา และระบบการขายสินคาออนไลน ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกสและขอกฎหมายที่
จําเปน 
 Principles and regulation of Digital Business.  The advancement of 
information technology, the Internet is affecting the trading system.  Application of 
information network to trade in various forms of development trends network in 
response to trade.  Study customer needs and electronic commerce.  Electronic 
financial and legal. 

9022043 ธุรกิจอัจฉริยะเบื้องตน  3(2-2-5) 
Introduction to Business Intelligence 
แนวคิดพ้ืนฐานของธุรกิจอัจฉริยะ องคประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ โครงสรางพ้ืนฐาน

ของธุรกิจอัจฉริยะ คลังขอมูล เหมืองขอมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ บาลานซสกอรการด 
เครื่องมือตางๆ ในการสรางธุรกิจอัจฉริยะในองคกร การประยุกตใชธุรกิจอัจฉริยะบนระบบสารสนเทศ
ตาง ๆ ในองคกร แอพพลิเคชันตางๆ ของธุรกิจอัจฉริยะที่ใชในปจจุบัน 

Basic principles of business intelligence ( BI) ; components of BI; BI 
infrastructure, data warehousing and data mining, business performance management, 
balanced scorecard, dashboard, tools for implementing BI in an organization; BI 
applications in information system platforms; BI applications used in current 
businesses. 
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9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Introduction to Multimedia Technology 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของระบบมัลติมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การสราง
ภาพ ขอความหลายมิติ สื่อหลายมิติ สื่อในการนําเสนอ ตัวอักษร กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดี
ทัศน หลักการนําเสนอโดยใชมัลติมีเดีย ฝกปฏิบัติสําหรับการนําเสนอโดยใชมัลติมีเดียและการ
ถายทอดสารสนเทศดวยมัลติมีเดีย 

Study concept and basic theory of multimedia systems, multimedia 
technologies to create a picture, hypertext, multimedia media for presentations, text, 
graphics, animation, audio, video. The principles of presentation by multimedia. 
Practice for using multimedia presentations and communicate by multimedia. 

9022132 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  9021083 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

แนะนําเทคโนโลยีเว็บฝงไคลแอนท เทคโนโลยีเว็บฝงเซิรฟเวอรสําหรับการสรางหนา
เว็บแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาได การจัดการความมั่นคงของเว็บ เว็บเซอรวิส การใชเครื่องมือสําหรับการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ  

Pre-requisite : 9021083 Computer Programming 
introduction to client-side web technologies. Technologies for creating 

server-side dynamic web pages. Web security, Web Services. Tools for web design and 
development. 

9022133 พื้นฐานการเลาเรื่องและถายภาพยนตรดิจิทัล   3(2-2-5) 
 Fundamentals of Digital Storytelling and Cinematography 

ภาพรวมของการเลาเรื่องดวยภาพ เทคนิคในการเลาเรื่อง เทคนิคการสรางสรรค
แนวความคิด แนวคิดเบื้องตนของการถายภาพระบบดิจิทัล กระบวนการถายภาพยนตร การจัดวาง
และเคลื่อนไหวกลองถายภาพ การใชเลนส การจัดแสง ความตอเนื่องและการตัดตอวีดีโอ ความรูเรื่อง
เทคนิคพิเศษดานภาพเบื้องตน 

Overview of visual storytelling; storytelling techniques; ideation 
techniques; basic concepts of digital photography; cinematography process; camera 
placement and movement; use of lens; lighting; video continuity and editing; basic 
knowledge of visual effects. 

9023012 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
 Application for Statistic and Research 

การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อคํานวณเก่ียวกับคารอยละ การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย คาสัดสวน และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวัดความสัมพันธ การวัดความเชื่อมั่นและเชื่อถือไดของแบบสอบถาม การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก  
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To use the application to calculate the percentage. The measure of 
central tendency, measuring distribution, testing hypotheses about the mean and 
standard, deviation of the ratio, measurement relations, measurement confidence and 
reliability of the questionnaire. One-way analysis of variance, Two-way analysis of 
variance, Nonparametric tests. 

9023041 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information Systems 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ 
ระบบสารสนเทศตามลักษณะท่ีสนับสนุนการทํางาน ระบบสารสนเทศระดับองคกร การวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ การไดมาซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศตาม
ลักษณะที่สนับสนุนการทํางาน ระบบสารสนเทศระดับองคกร แนวโนมการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอยางพลิกผันเบ้ืองตน 

The role of information technology in business. Concepts of information 
systems and management information system based on characteristics that support 
the work. Enterprise information systems. Strategic information system planning. 
Information system acquisition; functional information systems; enterprise systems; 
trends in applications of information technology; ethical and social issues. Introduction 
to Disruptive Innovation. 

9023043   การทําเหมืองขอมูล   3(2-2-5)   
 Data Mining  

แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการทําเหมืองขอมูล ประเภทของขอมูลที่ใชในการทําเหมือง
ขอมูล สถาปตยกรรมของระบบการทําเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูล การบรรยายลักษณะของขอมูล 
การคนหากฎของความสัมพันธระหวางขอมูล การจําแนกประเภทขอมูลและการทํานาย การจัดกลุม
ขอมูล การทําเหมืองขอมูลที่มีความซับซอน การประยุกตใชเหมืองขอมูล แนวโนมของการทําเหมือง
ขอมูล การทําเหมืองขอมูลอักษรและเว็บไซต การใชเครื่องมือในการทําวิเคราะหขอมูล 

 Basic concept of data mining. The type of data used in data mining. 
Architecture of data mining. Preparation data, describing the nature of data. The laws 
of the relationships between the data. Classification and prediction. Clustering data, 
advanced data mining. The application of data mining, trends in data mining, text 
mining and web mining. Tools for data analytics. 

9023051 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 1 3(2-2-5) 
 Mobile Programming 1 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 9021083 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

การแนะนําเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับอุปกรณเคลื่อนที่ ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม
บนอุปกรณเคลื่อนท่ี การใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
เครื่องเดี่ยว การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับลูกขายและแมขาย 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หนา 94 
 

 

Pre-requisite : 9021083 Computer Programming 
Introduction to mobile devices technologies. The process of mobile 

devices application development. Tools for development process. Developing stand-
alone program. Developing applications for client and server side. 

9023052 การออกแบบและพัฒนาเกม 3(2-2-5) 
 Game Design and Development 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 9022081 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

แนวคิดหลักการออกแบบเกม ตัวละคร พื้นหลัง การโตตอบกับผูใช ศึกษาเครื่องมือ
ที่ใชในพัฒนาเกม และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการพัฒนาเกม 

Pre-requisite :  9022081 Object Oriented Programming 
Fundamental principles of design game, characters, background, 

interact with user. Study of development game tools and technology related to the 
development of the game.  

9023053 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 Database Application Development 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  9022081 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ,  
  9022111 ระบบฐานขอมูล   

ศึกษาการใชการคําสั่งเอสคิวแอล การปรับแตงคําสั่งเอสคิวแอล เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่สามารถใชงานฐานขอมูลทั้งแบบเครื่องเดี่ยวและเครือขาย การ
ออกแบบและสรางสวนติดตอกับผูใช การตรวจจับความผิดพลาด การออกแบบและสรางเอาตพุตใน
รูปแบบของรายงาน 

Pre-requisite :   9022081 Object Oriented Programming,  
 9022111 Database System Concepts   

Study for using SQL command, tuning SQL command for optimization. 
Developing database applicaiton for sandalone and network computer. Designing and 
building user interface, error detection, output report. 

9023054 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Application Development 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบือ้งตน 

การสรางโปรแกรมมัลติมีเดีย การออกแบบและสรางโปรแกรมสวนติดตอกับผูใช
แบบกราฟก การสรางโปรแกรมแบบขับเคลื่อนดวยเหตุการณสําหรับมัลติมีเดีย การสรางโปรแกรม
สําหรับการสรางภาพเคลื่อนไหวแบบโตตอบได 

Pre-requisite : 9022131 Introduction to Multimedia Technology 
Creating multimedia applications. Design and build applications with a 

graphical user interface. To create an event-driven applications for multimedia. 
Creating a program for creating interactive animation. 
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9023122 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   3(2-2-5) 
 Special Topic in Information Technology 1 

ศึกษาในหัวขอที่แตกตางจากวิชาที่เปดสอนปกติ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม นักศึกษา
สามารถลงรหัสวิชาเดิมได หากหัวขอของวิชาแตกตางจากเดิม 

This course will cover new or advanced topics in information 
technology. The content will be specified and the time this course is offered. This 
course may be repeated for credit only if the topics are different. 

9023123  สัมมนาทางดานทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ  1(1-0-2) 
Seminar on Professional Communication Skills 
ทักษะตางๆ สําหรับการสมัครงานและการประกอบอาชีพ เทคนิคการเขียนจดหมาย

สมัครงาน เทคนิคการสอบสัมภาษณงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพและการแตงกาย ทักษะในการ
นําเสนองานทางธุรกิจ  ทักษะในการพูดและการสื่อสาร มารยาทในการเขาสังคม การบริหารอารมณ 

Skills for applying to a job and working, resume and application letter 
writing, job interview techniques, wardrobe and personality development, business 
presentation skills, voice communication skills, social etiquette, EQ. 

9024041 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Decision Support Systems 

ศึกษากระบวนการตัดสินใจของมนุษย ระบบ รูปแบบและชนิดของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ขอแตกตางกับระบบประมวลผลสารสนเทศท่ัวไป การสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
เครื่องมือชวยจัดสราง รูปแบบการนําเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตรที่เก่ียวของ 
การจําลองและแบบจําลองที่เก่ียวของ การนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใชประโยชน 

 Study of human decisions, systems and type of decision support 
systems. The difference with general information processing system. Creating a decision 
support system. Tools for create, presentation type, appropriate way. The 
mathematical model, simulation and modeling related. Uses of decision support 
systems. 

9024052 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 2 3(2-2-5) 
 Mobile Programming 2 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 9023051 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ 1 

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ การสรางและออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล การใชบริการเว็บเซอรวิสบนอุปกรณเคลื่อนที ่

Pre-requisite : 9023051 Mobile Programming 1 
Development on mobile programs. Building and designing the user 

interface. Development database application. Using web services on mobile devices. 
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9024053  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ  3(2-2-5) 
 Big Data Analytics 

ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและลักษณะสําคัญของขอมูลขนาดใหญ ขอแตกตางของ
โมเดลฐานขอมูลสําหรับขอมูลขนาดใหญแบบตางๆ การวิเคราะห ฝกปฏิบัติการใชงานฐานขอมูล
สําหรับขอมูลขนาดใหญ 

Study the concept and characteristics of big data. The difference with 
database modle for big data, analytics. Practice for big database applications. 

9024122 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  3(3-0-6) 
 Special Topic in Information Technology 2 

ศึกษาในหัวขอที่แตกตางจากวิชาที่เปดสอนปกติ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม นักศึกษา
สามารถลงรหัสวิชาเดิมได หากหัวขอของวิชาแตกตางจากเดิม 

This course will cover new or advanced topics in information 
technology. The content will be specified and the time this course is offered. This 
course may be repeated for credit only if the topics are different. 

9024131 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 
 Web Service Technology 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 9022132 เทคโนโลยีเว็บ 

หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเก่ียวกับเว็บเซอรวิส การ
กําหนดนิยามภาษาและขอมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอรวิส สภาพแวดลอม ระบบบริการแนว
ทางการพัฒนาเว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรมเชิงบริการ การฝกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอรวิส
ภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือสรางตัวอยางบริการ การใชบริการเว็บเซอรวิสผานเครือขาย 

Pre-requisite : 9022132 Web Technology 
Important principles of web services. Protocol and language about web 

services. Web services description language and data directory, environment, web 
services system. Delopment web service with Services-Oriented Architecture (SOA). 
Practice Web application development language for creating a demo. Using Web 
services over the network. 

9024132   การคํานวณแบบคลาวดเบื้องตน   3(2-2-5) 
 Introduction to Cloud Computing 

แนวคิดการคํานวณแบบคลาวด องคกรแบบคลาวด การใหบริการแบบคลาวด การ
เขาถึงและการจัดเก็บผลสําหรับการคํานวณแบบคลาวด การประยุกตใชการคํานวณแบบคลาวด
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Concepts of cloud computing, enterprise cloud computing, cloud 
service. Access and storage output for cloud computing. Apply cloud computing for 
information technology. 
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2.4  วิชาประสบการณภาคสนามและสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

9023998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90) 
 Preparation of Copperative Education in Information Technology 

ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบขอปฏิบัติที่เก่ียวของ 
เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 
ชั่วโมง 

Studies in principles, concepts, processes of cooperative education and 
concerning procedure regulations, techniques in job applications including a basic 
knowledge for operation in the workplace to develop oneself in accordance with a 
professional standard in Information Tehnology that have a cooperative education 
training process at least 30 hours. 

 
9024999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(640) 
 The Cooperative Education Course of Information Technology 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 9023998 เ ต รี ย มสห กิจศึ กษาทาง เ ทค โน โ ล ยี

สารสนเทศ 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ ในดานที่ เ ก่ียวของกับทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการในฐานะพนักงานชั่วคราว 
เปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห และทําโครงงานที่รวมจัดทําข้ึนกับสถานประกอบการ โดยนําเสนอ
ในรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ และสื่อที่สรางสรรค ภายใตการดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถาน
ประกอบการ และประเมินผลโดยอาจารยนิเทศ อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน รวมกับสถานประกอบการ 

Pre-requisite : 9023998 Preparation of Copperative Education in 
Information Technology 

Operates in workplace systematically in a part which concerns of 
Information Technology by students exactly work at workplace as a temporary officer 
at least 16 weeks and do a project that cooperates with the workplace by presenting 
in a complete report form and creative media that under the supervision of a mentor 
from the workplace and evaluate by supervisors, project advisors, and workplace. 

9024091 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(450) 
 Field Experience in Information Technoloty 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 9023998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การฝกประสบการณในหนวยงานที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหไดรับ

ความรู ทักษะเจตคติและประสบการณวิชาชีพ 
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Pre-requisite : 9023998 Preparation of Copperative Education in  
Information Technology 

The experiences in the agencies involved with Information Technology 
that student  is affiliated. To gain knowledge skills, attitudes and professional 
experience. 

9024482 โครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(0-6-3) 
 Information Technology Research Project     

ศึกษาคนควาหรือวิจัย ในหัวขอปจจุบันที่นาสนใจเก่ียวกับเนื้อหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายใตการดูแลและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนําเสนอหัวขอ และ 
ผลการทดลองที่สมบูรณในหัวขอที่ไดเสนอ 

Study or research current topic of interest involved with Information 
Technology. Under the supervision and guidance of an advisor. Topics to be presented 
and the complete results of the topics presented. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
 
1. ชื่อ นางทิพยวรรณ ฟูเฟอง 

Mrs. Thipwan Fufaung 
1.1  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (คอมพิวเตอร) 

1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  

2546 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ 
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 2539 

  
1.3 ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1 ตํารา หนังสือ  
ไมมี 

1.3.2 บทความทางวิชาการ 
- ทิพยวรรณ ฟูเฟอง, อนุสรณ เจริญนาน, วันดี โชคชวยพัฒนากิจ, พงศปณต ทองงาม 

และเรเน ชมิทท. (2564). การพัฒนาแชทบอทใหความรูดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตร.ี การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งท่ี 4 (NCST 4th 2021), กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่  
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 29-37. 

)รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ(  
 

1.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 29 ป 

1.5  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
9023041 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   3 หนวยกิต 
9012111 ระบบการจัดการฐานขอมูล   3 หนวยกิต 
9022011 โปรแกรมประยุกตสําหรับการควบคุมคลังสินคา 3 หนวยกิต 
9021131   การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน   3 หนวยกิต 
9034503   การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร  3 หนวยกิต 
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2. ชื่อ นายสาธิต สุวรรณเวช 
Mr. Sathit Suwannawach 

2.1 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2553 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ  
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 2543 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1  ตํารา หนังสือ   
   ไมมี 

2.3.2 บทความทางวิชาการ 
- ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร, สุภาพร นพเวช และสาธิต สุวรรณเวช. (2564). การตรวจ

ประเมินชองโหวระบบสารสนเทศ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งท่ี 5, จังหวัดนครปฐม : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 56-62. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

2.4  ประสบการณสอนระดับอดุมศึกษา 13 ป 
 

2.5  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี
9023021  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3 หนวยกิต 
9022081  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ   3 หนวยกิต 
9023121   การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ   3 หนวยกิต 
9022061 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หนวยกิต 
9023042 การจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หนวยกิต 
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3. ชื่อ นายอนุสรณ เจริญนาน 
Mr. Anusorn Chaleonnan 

3.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  

2558 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ  
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 2540 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 

3.3.1 ตํารา หนังสือ  
ไมมี 

3.3.2 บทความทางวิชาการ 
- ทิพยวรรณ ฟูเฟอง, อนุสรณ เจริญนาน, วันดี โชคชวยพัฒนากิจ, พงศปณต ทองงาม 

และเรเน ชมิทท. (2564). การพัฒนาแชทบอทใหความรูดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4 (NCST 4th 2021), กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 29-37. 

)รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ(  
 

3.4  ประสบการณสอนระดับอดุมศึกษา 24 ป 
 

3.5  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี
9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1   3 หนวยกิต 
9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   3 หนวยกิต 
9011021 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม   3 หนวยกิต 
9012044 คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา   3 หนวยกิต 
9012072 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง  3 หนวยกิต 
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4. ชื่อ นางวันดี  โชคชวยพัฒนากิจ 
Mrs. Wandee Chokchuepattanakit 

4.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเนือ 

2545 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ  
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 2542 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1 ตํารา หนังสือ    
ไมมี 

4.3.2    บทความทางวิชาการ 
- ทิพยวรรณ ฟูเฟอง, อนุสรณ เจริญนาน, วันดี โชคชวยพัฒนากิจ, พงศปณต ทองงาม 

และเรเน ชมิทท. (2564). การพัฒนาแชทบอทใหความรูดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4 (NCST 4th 2021), กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 29-37. 

)ชาติบเนื่องการประชุมวิชาการระดับรายงานสื(  
 

4.4  ประสบการณสอนระดับอดุมศึกษา 20 ป 
 

4.5  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
9022121  กฎหมายและจรรยาบรรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หนวยกิต 
9022131  เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องตน   3 หนวยกิต 
9023011  การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส  3 หนวยกิต 
9023052  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร   3 หนวยกิต 
9023054  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตมัลติมีเดีย  3 หนวยกิต 
9021081  อัลกอริทึมเบื้องตน    3 หนวยกิต 
9012051 ระบบปฏิบัติการ     3 หนวยกิต 
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5. ชื่อ นายนิทัศน  นิลฉวี 
Mr. Nitat Ninchawee 

5.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี 

2550 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ  
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 2542 

 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1 ตํารา หนังสือ    
ไมมี 

5.3.2   บทความทางวิชาการ  
- นิทัศน นิลฉวี, ทิพยวรรณ ฟูเฟอง, กฤษฏา คุณชาติ และโศภิตา พวงพันธ. (2564). 

ระบบแจงเตือนคะแนนความประพฤตินักเรียนผานไลน กรณีศึกษา โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 
จังหวัดตราด. การประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 
(NCSAG 2021). จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 , 127-137. 

)รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ(  
 

5.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 20 ป 
 

5.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
0031302  การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต  3 หนวยกิต 
0031304  การประยุกตใชงานทางดานธุรกิจ   3 หนวยกิต 
9013091  คอมพิวเตอรกราฟฟกส    3 หนวยกิต 
9021131  การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน   3 หนวยกิต 
9022132  การเขียนโปรแกรมเว็บ    3 หนวยกิต 
9022081  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3 หนวยกิต 
9023121  การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ   3 หนวยกิต 
9023052  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร  3 หนวยกิต 
9024052  การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส   3 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง. 
 
 
ขอบังคับ 
 

- ขอบังคับสหกิจศึกษา ๒๕๖๒ 
- ขอบังคับฯ วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ขอบังคับฯ วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบ 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ระเบียบ ฯ วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) 
- ระเบียบ ฯ วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย เขาสูการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ระเบียบ ฯ วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประกาศ 

- ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

เกณฑ มคอ.1 โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง 2560 

โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 ไมนอยกวา 90 ไมนอยกวา 88 
2.1 กลุมวิชาแกน 9 9 9 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
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   - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน

ประยุกต  
   - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการ

ทางซอฟตแวร  
   - กลุมโครงสรางพ้ืนฐาน

ของระบบ 
2.3 วิชาเลือก 
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2.4 กลุมประสบการณ

ภาคสนาม 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 

รวม ไมนอยกวา  120 ไมนอยกวา 126 ไมนอยกวา 124 
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ปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

 
ตารางชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
1. ชื่อหลักสูตร 1. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เหมือนเดิม 

Bachelor of Science Information Technology  

2. ชื่อปริญญา 2. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เหมือนเดิม 
Bachelor of Science (Information Technology) 
ชื่อยอ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

B.Sc. (Information Technology)  

3. คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํากวาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทา 
(2) หรือเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. 

สาขาที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร 
(3) หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี เรื่องการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี 

3. คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา 
(2) หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่องการรับสมัคร
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตร ี

4. ระบบการศึกษา 
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 
ภาคการศึกษาปกติ 

4. ระบบการศึกษา 
เหมือนเดิม 
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กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1. โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
5. โครงสรางหลักสูตร 5. โครงสรางหลักสูตร 
นักศึกษาจะตองเรียนตลอดหลักสูตรไมนอยวา 126 
หนวยกิต โดยโครงสรางหลักสูตรประกอบไปดวย
หมวดวิชาแตละหมวด ดังนี ้
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.1) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไม
นอยกวา 9 หนวยกิต 
 1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 1.4) กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
        2.1) วิชาแกน 9 หนวยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
 2.3) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 2..4) วิชาประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 4 
หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

นักศึกษาจะตองเรียนตลอดหลักสูตรไมนอยวา 124  
หนวยกิต โดยโครงสรางหลักสูตรประกอบไปดวยหมวด
วิชาแตละหมวด ดังนี ้
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.1)  กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม 9 หนวยกิต   
บังคับเรียน 3 หนวยกิต 
 1.2) กลุมวิชาการนําความรูสูสากล 6 หนวยกิต 
 1.3) กลุมวิชาความอดทน 6 หนวยกิต 
 1.4) กลุมวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 6 หนวยกิต 
 1.5) ใหเลือกกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา 88 หนวยกิต 
     2.1) วิชาแกน 9 หนวยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
 2.3) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 2.4) วิชาประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 8 
หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
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ตารางเทียบรายวิชาเฉพาะดานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
สาระสําคัญของรายวิชาหลักสูตรปรับปรุงใหมที่แตกตางจากหลักสูตรเดิม 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 9 หนวยกิต 
4112201 ความนาจะเปนและสถิ ติ

เบื้องตน 3(3-0-6) 
9021011 โปรแกรมประยุกตสําหรับ

สํานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
9022061 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 9 หนวยกิต 
- 
- 
 
 
9022061 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
9021012 พื้นฐานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3(2-2-5) 
9022062 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยายไปกลุมวิชาเลือก 
 
คงเดิม 
 
วิชาใหม 
 
วิชาใหม 
 

วิชาเฉพาะดาน 
1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบ
สารสนเทศ  9 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะดาน 
1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบ
สารสนเทศ  9 หนวยกิต 

 

9012111 ระบบการจัดการฐานขอมูล  
3(2-2-5)                                      

-                                       ยกเลิกรายวิชา 

9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

คงเดิม 

9023042 ก า ร จั ดก า ร โ คร ง ก า ร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

9023042 การจัดการโครงการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

คงเดิม 
 

 9022111 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) วิชาใหม 
2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต  20 
หนวยกิต 

2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต  23 
หนวยกิต 

 

9012051 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) - ยกเลิกรายวิชา 
9021131 การเขียนโปรแกรมเว็บเบ้ืองตน 

3(2-2-5) 
9021131 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน 

3(2-2-5) 
คงเดิม 

9022041 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  
3(3-0-6) 

9022041 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา และ
ปรับเปลี่ยนคําอธิบาย 
และยายไปกลุมวิชาเลือก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ  

3(2-2-5) 
9022132 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อวิชา และ

ปรับเปลี่ยนคําอธิบาย 
และเปลี่ยนรายวิชาที่ตอง
เรียนมากอน เปน 
9021083 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
และยายไปกลุมวิชาเลือก 

9023021 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

9023021 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

คงเดิม 

9023471 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2(1-2-3) 

9034503 การจัดการความมั่นคงของ
คอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

9023471 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2(1-2-3) 

9034503 การจัดการความม่ันคงของ
คอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

คงเดิม 
 
คงเดิม 

 9012061 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

9024051 การพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

9023022 การออกแบบประสบการณผูใช 
3(2-2-5) 

9022042 การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ  
3(2-2-5)  

ยายมาจากกลุมโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบ 
ยายมาจากกลุมวิชาเลือก 
และปรับคําอธิบาย 
วิชาใหม 
 
วิชาใหม 
 

3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการซอฟตแวร 
18 หนวยกิต 
9003481 โครงการวิจัย 1  1(0-21) 
9004482 โครงการวิจัย 2 2(0-4-2) 

3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการซอฟตแวร 
12 หนวยกิต 
- 
- 

 
 
ยกเลิก 
ยกเลิก 

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1 3(2-2-5) 

- ยกเลิก 

9013131 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) - ยกเลิก 
9022081 การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ   

3(2-2-5)                                   
9022081 การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ   

3(2-2-5)                                                                
เปลี่ยนรายวิชาที่ตองเรียน
มากอน เปน 9021083 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร  

9023121 การวิ เคราะหและออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

9023121 การวิ เคราะหและออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
9021081 อัลกอริทึมเบื้องตน 3(3-0-6) 9021081 การแกปญหาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
9021083 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

3(2-2-5) 

เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 
ยายมาจาก กลุมโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบ 

4) กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 6 
หนวยกิต 

4) กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 9 
หนวยกิต 

 

9012061 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร 3(2-2-5)        

-         ยายไปกลุมเทคโนโลยีเพ่ือ
งานประยุกต   

9022101 การบริหารระบบเครือขาย  
3(2-2-5) 

9022101 การบริหารระบบเครือข าย  
3(2-2-5) 

คงเดิม 

 9022091 ระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

9023111 อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง 
3(2-2-5) 

วิชาใหม 
 
วิชาใหม 
 

วิชาเลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต วิชาเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต  
9012071 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 
9012072 การเขียนโปรแกรมภาษา 

คอมพิวเตอรชั้นสูง 3(2-2-5) 
9013111 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง  

3(2-2-5) 
9022011 โปรแกรมประยุกตสําหรับการ

ควบคุมสินคา 3(2-2-5) 
9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องตน 

3(2-2-5) 
9023012 โปรแกรมประยุกตดานสถิติ

และวิจัย 3(2-2-5) 
9023051 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ

เคลื่อนที่ 1 3(2-2-5) 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
9022011 โปรแกรมประยุกตสําหรับการ

ควบคุมสินคา 3(2-2-5) 
9022131 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องตน 

3(2-2-5) 
9023012 โปรแกรมประยุกตดานสถิติ

และวิจัย 3(2-2-5) 
9023051 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ

เคลื่อนที่ 1 3(2-2-5) 
 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
เปลี่ยนรายวิชาที่ตองเรียน
มากอน เปนวิชา 
9021083 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
คงเดิม 

9023052 การออกแบบและพัฒนาเกม 
3(2-2-5) 

9023052 การออกแบบและพัฒนาเกม 
3(2-2-5) 
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9023053 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

ฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 
 
9023054 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
9024041 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3(2-2-5) 
9024051 การพัฒนาธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
9024052 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ

เคลื่อนที่ 2 3(2-2-5) 
9024131 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส  

3(2-2-5) 
 

9023053 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
ฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 
 
9023054 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
9024041 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3(2-2-5) 
9024051 การพัฒนาธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
9024052 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ

เคลื่อนที่ 2 3(2-2-5)  
9024131 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส  

3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรายวิชาที่ตองเรียน
มากอน เปนวิชา 
9021083 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
เปลี่ยนรายวิชาที่ตองเรียน
มากอน เปนวิชา 
9021083 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

9023041 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 3(3-0-6) 

9021132 การถายภาพดิจิทัลสําหรับงาน
มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

9023043  การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
9023122 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
9024053 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

3(2-2-5) 
9024122 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
9024132  การคํานวณแบบคลาวด

เบื้องตน 3(2-2-5) 

9023041 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 3(3-0-6) 

9021132 การถายภาพดิจิทัลสําหรับงาน
มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

9023043 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
9023122 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
9024053 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

3(2-2-5) 
9024122 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
9024132  การคํานวณแบบคลาวด

เบื้องตน 3(2-2-5) 

คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 

 9022041 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) ยายมาจากกลุมเทคโนโลยี
เพ่ืองานประยุกต  

 9021011 การทํางานรวมกันแบบ
ออนไลน 3(2-2-5) 

 

ยายมาจากวิชาแกน 
เปลี่ยนชื่อวิชา จาก
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โปรแกรมประยุกตสําหรับ
สํานักงานอัตโนมัติ  

 9022132  เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 
9022043 ธุรกิจอัจฉริยะเบ้ืองตน  

3(2-2-5) 
9022133 พ้ืนฐานการเลาเรื่องและถาย

ภาพยนตรดิจิทัล  3(2-2-5) 
9023123 สัมมนาทางดานทักษะการ

สื่อสารในวิชาชีพ 1(1-0-2) 

ยายมาจากกลุมเทคโนโลยี
เพ่ืองานประยุกต 
วิชาใหม 
 
วิชาใหม 
 
วิชาใหม 
 

วิชาประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 
4 หนวยกิต  
9003091 เตรียมความพรอมปฏิบัติการ

วิชาชีพดานคอมพิวเตอร  
1(0-2-1) 

วิชาประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 
8 หนวยกิต  
9023998 เตรียมสหกิจศึกษาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90) 
 
แผนสหกิจศึกษา 

 
 
ปรับปรุงรหัสวิชา
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
ชั่วโมง และหนวยกิต 

9004092 สหกิจศึกษา 6(450) 9024999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6(640) 

แผนปกต ิ

ปรับปรุงรหัสวิชา
คําอธิบายรายวิชาและ
จํานวนชั่วโมง 

9004091 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร 3(450) 

9024091 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(450) 

9024482 โครงการวิจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  3(0-6-3) 

วิชาใหม 
 
 
วิชาใหม  

หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
       ให เ ลื อก เรี ยนรายวิช า ใด ๆ  ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
       ให เ ลื อก เรี ยนรายวิช า ใด ๆ  ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

คงเดิม 
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ตารางเทียบรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2565   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

4112201 ความนาจะเปนและสถิติ
เบื้องตน 

3(3-0-6) 9022062 ความนาจะเปนและสถิติ
สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

9012111 ระบบการจัดการ
ฐานขอมูล 

3(2-2-5)                                  9022111 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

9022132  การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 9022132 เทคโนโลยีเวบ็ 3(2-2-5) 
9003481 โครงการวิจัย 1 1(0-21) 9024482 โครงการวิจัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(0-6-3) 

9004482 โครงการวิจัย 2 2(0-4-2) 
9011071 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 1 
3(2-2-5) 9021083 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร   
3(2-2-5) 

9003091 เตรียมความพรอม
ปฏิบัติการวชิาชีพดาน
คอมพิวเตอร  

1(0-2-1) 9023998 เตรียมสหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2(90) 

9004092 สหกิจศึกษา 6(450) 9024999 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6(640) 
 

9004091 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร 

3(450) 9024091 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(450) 

9021081 อัลกอริทึมเบื้องตน 3(3-0-6) 9021081 การแกปญหาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6) 

9022041 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 9022041 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

ที่สอดคลองกับองคความรู (Body Knowledge) ดานคอมพิวเตอร 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม มคอ.1 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ที่สอดคลองกับองคความรู  

(Body Knowledge) ดานคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม มคอ.1 
                    

องคความรู  
(Body of Knowledge) 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน มคอ.1 

รายวิชา มคอ.2 กลุมวิชา 

1. พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9021012 พื้นฐานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาแกน 

2. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
และคอมพิวเตอร 

9023021  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
กับคอมพิวเตอร 

9023022  การออกแบบประสบการณ
ผูใช 

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต 
กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต 

3. ความมั่นคงและการ
ประกันสารสนเทศ 

9034503  การจัดการความมั่นคงของ
คอมพิวเตอร    

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต 

4. การจัดการสารสนเทศ 9023042 การจัดการโครงการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมประเด็นดาน
องคการและระบบ
สารสนเทศ 

5. การบูรณาการการเขียน
โปรแกรมและเทคโนโลย ี

9024051 การพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต 

6. คณิตศาสตรและสถิติ
สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9022062  ความนาจะเปนและสถิติ
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาแกน 

 9022061  คณิตศาสตรดีสครีตสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาแกน 

 
 

9022042 การแสดงขอมูลดวย
แผนภาพ   

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต 

7. เครือขาย 9012061 การสื่อสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอร 

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต 

8. พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม 

9021083 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

กลุมเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟตแวร 

 9021081 การแกปญหาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟตแวร 
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องคความรู  
(Body of Knowledge) 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน มคอ.1 

รายวิชา มคอ.2 กลุมวิชา 

9. แพลตฟอรมเทคโนโลย ี 9022091 ระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบปฏิบัติการ 

กลุมโครงสรางพ้ืนฐาน
ของระบบ 

10. การบํารุงรักษาและการ
บริหารระบบ 

9022101 การบริหารระบบเครือขาย กลุมโครงสรางพ้ืนฐาน
ของระบบ 

11. สถาปตยกรรมและการบูร
ณาการระบบ 

9022111 ระบบฐานขอมูล กลุมวิชาดานองคการ
และระบบสารสนเทศ 

 9023111 อินเทอรเน็ตสําหรับทุก
สรรพสิ่ง 

กลุมโครงสรางพ้ืนฐาน
ของระบบ 

12. ประเด็นทางสังคมและ
วิชาชีพ 

9022121 กฎหมายและจรรยาบรรณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมประเด็นดาน
องคการและระบบ
สารสนเทศ 

9023121การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ  

กลุมเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟตแวร 

 9023471 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต 

13. ระบบเว็บและเทคโนโลย ี 9021131การเขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องตน 

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน
ประยุกต 
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ตารางการจัดรายวิชาเฉพาะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับขอบเขต 4 ดาน ตาม มคอ.1 
 

องคความรู  
(Body of Knowledge) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน มคอ.1 

องคการ
และระบบ
สารสนเทศ 

เทคโนโลยี
เพื่องาน
ประยุกต 

เทคโนโลยี
และวิธีการ

ทาง
ซอฟตแวร 

โครงสราง
พื้นฐานของ

ระบบ 

หมายเหตุ :
วิชาแกน 

1. พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

 9021012 
2. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
 9023021 

9023022 
   

3. ความมั่นคงและการประกัน
สารสนเทศ 

 9034503    

4. การจัดการสารสนเทศ 9023042 
 

    

5. การบูรณาการการเขียน
โปรแกรมและเทคโนโลย ี

 9024051    

6. คณติศาสตรและสถิติสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9022042   9022061 
9022062 

7. เครือขาย  9012061    
8. พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม   9021081 

9021083 
9022081 

  

9. แพลตฟอรมเทคโนโลย ี    9022091  
10. การบํารุงรักษาและการบริหาร

ระบบ 
   9022101  

11. สถาปตยกรรมและการบูรณา
การระบบ 

9022111   9023111  

12. ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 9022121 9023471 9023121   
13. ระบบเว็บและเทคโนโลย ี  9021131    

 
 


