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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Computer Science 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

: ชื่อย่อ  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Computer Science) 

: ชื่อย่อ  B.Sc. (Computer Science) 
 

3. วิชาเอก 
- 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  
 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หลักสูตร พ.ศ. 2559 ก าหนดการเปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัตหิลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้าน

วิทยาการการคอมพิวเตอร์ที่ เพียงพอในการประกอบอาชีพ และตอบสนองความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนในต าแหน่งงานต่างๆ ได้แก่ 

 



-3- 
 

 

กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน 
1) โปรแกรมเมอร์ 
2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
3) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย หรือผู้ดูแลความปลอดภัยในระบบเครือข่าย   
4) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
5) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ หรือผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ 
6) นักพัฒนาเว็บไซต์ 
7) ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน 
8) ผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์ 
9) นักวิเคราะห์ข้อมูลและวิศวกรข้อมูล 
10) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
11) ผู้ปฏิบัติงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 

 
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 

12) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานรัฐ 
13) ข้าราชการครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
14) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในหน่วยงานรัฐ   
15) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ 
16) นักวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ 



 

 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นายวิชัย พัวรุ่งโรจน ์
 
 
 

- Ph.D. 
- วท.ม. 
 
- วท.บ. 

- Computation 
- เทคโนโลยีการจัดการ 
  ระบบสารสนเทศ 
- คณิตศาสตร ์

- University of Manchester, UK 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2549 
2540 

 
2537 

2. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักด ี - ปร.ด. 
- วท.ม.  
- ปทส. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   มหาสารคาม 

2559 
2549 
2543 

3. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายณรงค์ บุญสิริสัมพนัธ ์ - วท.ม.  
- วท.บ. 

- วิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร์  
- วิทยาการคอมพิวเตอร ์

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2547 
2544 

4. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวสุไพลิน พิชัย - วท.ม. 
- วศ.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร ์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  มหานคร 

2556 
2551 

 
5. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ ์ - คอ.ม.  

 
- วท.บ. 

- คอมพิวเตอร์และ 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ  
- วิทยาการคอมพิวเตอร ์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลา้ธนบุร ี
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2546 
 

2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
      มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือด้านเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน การแข่งขันทางธุรกิจ
และการประกอบอาชีพ รวมทั้งความซับซ้อนของทักษะการท างานแห่งอนาคตที่ต้องใช้ศาสตร์ความรู้ใน
เชิงลึกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับพลเมืองโลกในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ได้ 
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงได้มีการวางเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561-2580 เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในกับพลเมือง ทั้งในการ
ประกอบอาชีพและการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้กับประเทศ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญด้านหนึ่ง คือ เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ที่มีการพัฒนาก้าวกระโดดอย่าง
รวดเร็วในศตวรรษที่ 21 จนส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการ 
ของประเทศชั้นน าทางด้านเศรษฐกิจของโลกให้มีความได้เปรียบเหนือกว่าอีกหลายประเทศ โดยมี
เทคโนโลยีที่ส าคัญ อาทิเช่น เทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อินเทอร์เน็ต
ส าหรับสรรพสิ่ง (Internet of Things) รวมทั้งวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data 
Science and Big Data Analytics) ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ความรู้ดังกล่าวทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ท าให้จ าเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เพ่ือรองรับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

นอกเหนือไปจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น การวางแผนหลักสูตรยังได้ค านึงถึง
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมตามภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 เพ่ือเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริการจัดการของทุกภาคส่วนของสังคม ให้รองรับแนวโน้ม
ทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของสังคมเมือง การเติบโตของธุรกิจ
ภาคบริการ การแพทย์และสุขภาพ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ จึงนับเป็นโอกาสในการน าความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนและพัฒนาภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได ้
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร

ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและปรับเปลี่ยนได้ตามเทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ๆ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูลและอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง เพ่ือให้บัณฑิตที่เรียนจบจาก
หลักสูตรสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยเป็นบัณฑิตท่ีมีศกัยภาพสูงและ
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที ทั้งในงานที่ต้องอาศัยความรู้เชิงลึกข้ันสูงหรือความรู้พ้ืนฐานทั่วไปทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีต าแหน่งงานรองรับทั้งในสถานประกอบการของเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เนื่องจากการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามพันธ

กิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยด้านจัดการศึกษา โดยจะต้องผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการ
ผลิตบัณฑิตของประเทศ  และด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโดยแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน   
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
คนในท้องถิ่น และภูมิภาค 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ได้แก่  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 
 - กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารทางสังคมในชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ต่อไป 
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 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ จินตนาการ คุณธรรมจริยธรรม และการใช้เหตุผลของมนุษย์เพ่ือสร้างวัฒนธรรม อารยธรรม
และศิลปกรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้อธิบายปัญหาของตนเอง ผู้อ่ืน และ
ปรากฏการณ์ในสังคมได้ 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์และแสวงหาความรู้ที่เป็นแก่น
ส าคัญทางสังคมศาสตร์ อันได้แก่ ความรู้เรื่องพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไข การด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ บทบาทท่ีพึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม 
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นกระบวนการคิด และการตัดสินใจ 
การแสวงหาความรู้จากธรรมชาติทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรีที่เปิดโดยคณะ/หลักสูตรอื่น ตามความสนใจของตนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านที่ต้องการ 
 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียนได้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มีความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ลงทะเบียน
เรียนเพ่ิมตามความสนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ไม่มีรายวิชาใดท่ีเป็นรายวิชาบังคับส าหรับหลักสูตรอื่น 
 
 13.3  การบริหารจัดการ 
 การเรียนการสอนที่ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์คณะอ่ืน เช่น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเลือกเสรี ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา และตารางเวลาเรียน – สอบ 
ด าเนินการผ่านส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยเรื่อง การจัดการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ.) 
 

 



 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนา
นวัตกรรมทางด้าน ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง รวมทั้งประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 

1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาพ้ืนฐานในการน า

ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานหลากหลายด้าน  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 และรองรับการพัฒนา
บุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
 

1.3 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ของ
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะต่างๆ ดังนี้                                                 
 1.3.1 มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถน าความรู้พื้นฐานและขั้นสูง
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1.3.3 มีทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได ้
 1.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 1.3.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทักษะทางดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1) การปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2552 (มคอ.1) 

1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดย
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ. 1 
2) ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
3) ติดตามและประเมินการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

1) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร  
3) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  
4) รายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบรายงาน มคอ.2 

2) การพัฒนาการเรียนการสอน
และทรัพยากรประกอบการเรียน 
การสอน 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงาน ท าโครงงานวิจัย หรือ
น าเสนอบทความในการประชุม
วิชาการ 
2) ส ารวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

1) ผลการน าเสนอผลงาน 
โครงงาน หรือบทความของ
นักศึกษา 
2) รายงานผลส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนและทรัพยากร 

3) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
สายผู้สอน 

1) ส่งเสริมบุคลากรในการศึกษาต่อ 
อบรม สัมมนา การท างานวิจัย 
2) ส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 

1) คุณวุฒิหรือต าแหน่งทาง
วิชาการของผู้สอน 
2) หลักฐานการอบรม การเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

4) การให้ค าปรึกษาและความ
ช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

1) มีช่วงเวลาส าหรับให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษา 

1) จ านวนชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง.) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติและใช้ระยะเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดู
ร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ช) 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

(ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน - พฤษภาคม 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
  2.3.2 นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานในด้านคอมพิวเตอร์ไม่เท่ากัน  
  2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะในการปรับตัว/การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการวางแผนในปฐมนิเทศและจัดอบรมนักศึกษาแรกเข้าในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.4.1 จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยสาขาวิชา 
 2.4.2 จัดอบรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาแกนและวิชาเอก โดยพิจารณารายวิชาที่จัดอบรมจาก
จ านวนนักศึกษาที่เกรดต่ ากว่า C ในรายวิชาที่เรียนในชั้นปี 1 และการใช้แบบส ารวจความต้องการเตรียมความ
พร้อมโดยสอบถามความเห็นนักศึกษาชั้นปี 2 โดยสาขาวิชาจะเชิญวิทยากรจากผู้สอนในรายวิชาแกนและผู้สอน
ในรายวิชาเอก 
 2.4.3 จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยและ
เรียนอย่างไรให้ส าเร็จ โดยสาขาวิชา 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 40 40 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
 

* ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 23,909 บาท/คน/ปี 
 
 - ค่าลงทะเบียน เท่ากับ 8,800 บาท x 2 เทอม x จ านวนนักศึกษา 
 - งบประมาณต่อหัวนักศึกษา เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนนักศึกษาให้กับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3,000 บาทต่อคนต่อปี 
 - งบบุคลากร เป็นงบประมาณเงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 
ท่าน เฉลี่ยเงินเดือนอยู่ที่ 35,000 บาท ต่อเดือน และคิดอัตราเงินเดือนทีเ่พ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
 - งบด าเนินการ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาและการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย 
 - งบลงทุน ได้แก่ งบประมาณเพ่ือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึง
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น และจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

รายรับ      

  ค่าลงทะเบียนนักศึกษา 704,000  1,408,000     2,112,000  2,816,000     2,816,000  

  งบประมาณต่อหัวนักศึกษา 120,000    240,000    360,000    480,000    480,000  

  รวมรายรับ 824,000 1,648,000 2,472,000 3,296,000 3,296,000 

รายจ่าย      

งบบุคลากร 2,100,000  2,163,000  2,227,890  2,294,727  2,363,568  

งบด าเนินการ     80,000    160,000    240,000   320,000     320,000  

งบลงทุน     80,000    160,000    240,000   320,000     320,000  

  รวมรายจ่าย 2,260,000 2,483,000 2,707,890 2,934,727 3,003,568 

ผลต่างระหว่างรายจ่ายและ
รายรับ 

1,436,000   835,000   235,890  -361,273  -292,432 
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2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

รายการ 
เกณฑ์ มคอ.1 

(จ านวนหน่วยกิต) 
โครงสร้างหลักสูตร 
(จ านวนหน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  10 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 94 

1) กลุ่มวิชาแกน 12 12 

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 36 60 
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก - 15 

4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 3 7 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 130 

หมายเหตุ ดูตารางแสดงการเทียบสาระการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานและรายวิชาของหลักสูตรที่ภาคผนวก ฐ. 
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3.1.3 รายวิชา 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 

  2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 

  3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
3.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

 4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
  เลข 1 - 3 แสดงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4 แสดงถึงระดับความยากง่ายและชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5 แสดงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7 แสดงล าดับก่อนหลังของวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 

   ล าดับก่อนหลัง 
 ลักษณะเนื้อหา 

 ความยากง่ายหรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 

ความหมายของรหัสวิชา  
รหัสวิชา 4123801 เตรียมสหกิจศึกษา 
 

รหัสวิชา  ความหมาย  ตัวอย่าง 
   412  คณะและสาขา  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      3  ล าดับชั้นปี  ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 
      8  ลักษณะเนื้อหารายวิชา วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   

  
 ก าหนดลักษณะเนื้อหารายวิชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังนี้    
  1 = วิชาแกน 
  2 = กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
  3 = กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์    
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  4 = กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   
  5 = กลุ่มประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ    
  6 = กลุ่มประเด็นฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  

7 = กลุ่มโครงงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา 
  8 = วิชาเฉพาะด้านเลือก  
  9 = วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   

 01  รายวิชาก่อนหลัง ความยากง่ายของรายวิชาในแต่ละกลุ่มเนื้อหา 
 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร      10 หน่วยกติ 
วิชาบังคับเรียน            6 หน่วยกิต 
0001101    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      2(2-0-4) 
   (Thai for Communication) 
0001102    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     2(2-0-4)  
   (English for Communication) 
0001104    การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
   (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         4 หน่วยกิต 
0001103    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4)  
         (Information Searching for Study) 
0001105   การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4)  
   (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 
0001106    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
   (English for Cultural Communication) 
0001107    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ    2(2-0-4)  

(English for Communication in the Workplace) 
0001108   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4)  

(Chinese for Daily Life Communication) 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
0002101    พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา     2(2-0-4) 
          (Buddhism for Development) 
0002102   จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน     2(2-0-4) 
      (Psychology for Self Development) 
0002103   สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
       (Music and Life Appreciation) 
0002104    ศิลปะและการออกแบบ      2(2-0-4) 
       (Arts and Design) 
0002105    สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
     (Art Performance Appreciation)  
0002106    สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต      2(2-0-4) 
          (Meditation for Life Development)  

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน            2 หน่วยกิต 
0003107    ความเป็นพลเมืองที่ด ี      2(2-0-4) 
   (Smart Citizenship)  
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า         4 หน่วยกิต 
0003101   ระบบสังคมไทย       2(2-0-4) 

(Thai Society System) 
0003102   ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
           (Global Society System) 
0003103    ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 

(Business and Daily Life)  
0003104    ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 

(Loei Study) 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน      2(2-0-4) 
      (Thailand and ASEAN Community) 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4)  
            (Economy in Daily Life) 
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0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4)  
         (Law in Daily Life) 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         8 หน่วยกิต 
0004101   การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4)  
   (Thinking and Decision Making) 
0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
      (Computer Technology for Daily-Life)  
0004103    การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     2(2-0-4)  
          (Exercise for Health) 
0004104    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต   2(2-0-4)  
      (Science and Technology for Quality of Life) 
0004105    วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4)  
      (Science for Health) 
0004106    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
   (Life and Environment) 
0004107    เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4)  
                     (Household Appliances Maintenance Techniques) 
0004108    การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4)  

      (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        94 หน่วยกิต 

           1) วิชาแกน             บังคับเรียน                 12 หน่วยกิต 
4121101 คณิตศาสตร์ดิสครีต 

(Discrete Mathematics) 
3(3-0-6) 

4121102 สถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Statistics for Computer Science) 

3(2-2-5) 

4122103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
(Calculus and Analytic Geometry) 

3(3-0-6) 

4122104 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
(Numerical Analysis) 

3(2-2-5) 
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      2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ   บังคับเรียน                           60 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ           9 หน่วยกิต 

4121201 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 
(Internet Technology and website) 

3(2-2-5) 

4122202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
(System Analysis and Design) 

3(2-2-5) 

4123203 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data Analytics) 

3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                                12 หน่วยกิต 
4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

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

4122302 ระบบฐานข้อมูล 
(Database Systems)  

3(2-2-5) 

4123303 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
(Fundamental of Data science) 

3(2-2-5) 

4123304 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง 
(Internet of Things) 

3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                            15 หน่วยกิต 
4121401 หลักการเขียนโปรแกรม 

(Principles of Programming) 
3(2-2-5) 

4121402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object-Oriented Programming) 

3(2-2-5) 

4121403 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
(Data Structures and  Algorithm Analysis) 

3(2-2-5) 

4122404 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
(Web Programming) 

3(2-2-5) 

4123405 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering) 

3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                             15 หน่วยกิต 
4121501 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

(Introduction to Computer Science)  
3(2-2-5) 
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4122502 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
(Computer Graphics) 

3(2-2-5) 

4123503 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3(2-2-5) 

4123504 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network) 

3(2-2-5) 

4123505 ระบบปฏิบัติการ 
(Operating Systems) 

3(2-2-5) 

2.5 กลุ่มประเด็นฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                   3  หน่วยกิต 
4123601 องค์การและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

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

2.6 กลุ่มโครงงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา                       6  หน่วยกิต 
4123701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(Seminars in Computer Science)  
2(1-2-3) 

4123702 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
(Senior Project in Computer Science 1) 

1(1-0-2) 

4124703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
(Senior Project in Computer Science 2) 

3(2-2-5) 

 3) วิชาเฉพาะด้านเลือก  
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาใดก็ได้ต่อไปนี้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า                  15 หน่วยกิต 
            3.1 กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4121802 การสื่อสารข้อมูล 

(Data Communication) 
3(2-2-5) 

4121803 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  
(English for Computer Science) 

3(3-0-6) 

4122804 การดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
(Introduction to Computer Maintenance) 

3(2-2-5) 

4122805 ทฤษฎีการค านวณ 
(Theory of Computation) 

3(2-2-5) 

4122809 การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล  
(Database System Application and Structure Query Language - 
SQL) 

3(2-2-5) 
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4122810 ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
(NoSQL Database) 

3(2-2-5) 

4123811 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network Management) 

3(2-2-5) 

4123814 เว็บเซอร์วิส 
(Web Service) 

3(2-2-5) 

4123818 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
(Computer System Security) 

3(2-2-5) 

4124830 การสร้างและการจ าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Modelling and Simulation) 

3(2-2-5) 

4124831 การค้นคืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

4124832 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Special Topics in Computer Science) 

3(2-2-5) 

 

                        3.2 กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 
4122806 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

(Mobile Application  Design and Development) 
3(2-2-5) 

4122807 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(Multimedia Technology) 

3(2-2-5) 

4122808 อี-สปอร์ต 
(E-Sport) 

3(2-2-5) 

4123812 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Architecture) 

3(2-2-5) 

4123813 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน 
(Computer Application for work) 

3(2-2-5) 

4123815 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
(Geographic Information Systems) 

3(2-2-5) 

4123816 การโปรแกรมเกม 
(Game Programming) 

3(2-2-5) 

4123817 การจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management) 

3(3-0-6) 
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4124823 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
(Object-Oriented Analysis and Design) 

3(2-2-5) 

4124826 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
(Software Testing) 

3(2-2-5) 

4124827 การเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 

                     3.3 กลุ่มวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
4121801 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 

(Python Programming) 
3(2-2-5) 

4123819 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System) 

3(2-2-5) 

4124820 การประมวลผลภาพ 
(Image Processing) 

3(2-2-5) 

4124821 การเรียนรู้ของเครื่องจักร  
(Machine Learning) 

3(2-2-5) 

4124822 ระบบฐานความรู้ 
(Knowledge Based Systems) 

3(2-2-5) 

4124824 การเรียนรู้เชิงลึก 
(Deep Learning) 

3(2-2-5) 

4124825 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Systems) 

3(2-2-5) 

4124828 การท าเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) 

3(2-2-5) 

4124829 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) 

3(2-2-5) 

4124833 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
(Special Topics in Data Science and Artificial Intelligence) 

3(2-2-5) 
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4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                7 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(4.1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4123901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(Preparing for  Field Experience in Computer Science) 
1(90) 

4124903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Field Experience in Computer  Science) 

6(540) 

(4.2) กลุ่มสหกิจศึกษา 
4123902 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-Cooperative Education) 
1(90) 

4124904 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

6 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

เฉพาะวิชาแกน 4121101 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 

เฉพาะด้านบังคับ 4121201 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 3(2-2-5) 

4121401 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

4121501 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5) 

รวม 18 
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ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

เฉพาะวิชาแกน 4121102 สถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

เฉพาะด้านบังคับ 4121402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

4121403 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

4122502 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 

รวม 21 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

เฉพาะวิชาแกน 4122103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

เฉพาะด้านบังคับ 4122302 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

4122404 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

เฉพาะด้านเลือก xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

เลือกเสรี xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

เฉพาะวิชาแกน 4122104 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

เฉพาะด้านบังคับ 4122202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

4123304 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 

เฉพาะด้านเลือก xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

เลือกเสรี xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 19 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

เฉพาะด้านบังคับ 4123303 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4123405 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

4123503 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

4123701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
เฉพาะด้านเลือก xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 18 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 
เฉพาะด้านบังคับ 4123203 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 

4123504 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

4123601 องค์การและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4123702 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  1(1-0-2) 

เฉพาะด้านเลือก xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 17 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านบังคับ 4123505 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

4124703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
เฉพาะด้านเลือก xxxxxxx xxxxxxxxxx  3(x-x-x) 

เฉพาะประสบการณ์
ภาคสนาม 

4123901 
 
 
4123902 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
หรือ 
เตรียมสหกิจศึกษา 

1(90) 
 
 

1(90) 

รวม 10 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะประสบการณ์
ภาคสนาม 

4124903 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  

6(540) 
 

หรือ 
4124904 

หรือ 
สหกิจศึกษา 

หรือ 
6 

รวม 6 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

   ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 



   

 

3.1 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นายวิชัย พัวรุ่งโรจน ์
 
 
 

- Ph.D. 
- วท.ม. 
 
- วท.บ. 

- Computation 
- เทคโนโลยีการจัดการ 
  ระบบสารสนเทศ 
- คณิตศาสตร ์

- University of Manchester, UK 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2549 
2540 

 
2537 

2. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักด ี - ปร.ด. 
- วท.ม.  
- ปทส. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   มหาสารคาม 

2559 
2549 
2543 

3. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายณรงค์ บุญสิริสัมพนัธ์ 
 
 

- วท.ม.  
- วท.บ. 

- วิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร์  
- วิทยาการคอมพิวเตอร ์

- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2547 
2544 

4. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวสุไพลิน พิชัย - วท.ม. 
- วศ.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร ์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  มหานคร 

2556 
2551 

 
5. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ - คอ.ม.  

 
- วท.บ. 

- คอมพิวเตอร์และ 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ  
- วิทยาการคอมพิวเตอร ์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลา้ธนบุร ี
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2546 
 

2542 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

6. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม 
 

- วท.ม.  
- วศ.บ.   

- วิทยาการคอมพิวเตอร ์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

2556 
2553 

7. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายดุลชาติ ศริิวัลลภ - วท.ม.  
- วท.บ.   

- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- วิทยาการคอมพิวเตอร ์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
2548 

8. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายตันติกร โนนศร ี - วท.ม.  
- บธ.บ.   

- วิทยาการคอมพิวเตอร ์
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2544 

หมายเหตุ 
- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 ก าหนดให้อัตราส่วนของอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาไม่เกิน 1:12 และ

อัตราส่วนของอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาไม่เกิน 1:10 เมื่อพิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งทุกคนสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 8 คน สามารถรับนักศึกษาได้ปีละ 80 คน ซึ่งในแผนรับปีละ 40 คน จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ร่าง มคอ.1 ดังกล่าวก าหนด 
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3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ประสบการณ์
การท างาน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายโอฬาริก สุรินต๊ะ - Ph.D. 
- วท.ม. 
 
- บธ.บ. 

- Artificial Intelligence 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
- ระบบสารสนเทศ 

- University of Groningen, NL 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
  พระนครเหนือ 
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

16 ปี 

2 อาจารย ์ นายภัคราช มสุิกะวัน 
 

- ปร.ด. 
- วท.ม.  
- วท.บ.   

- วิทยาการคอมพิวเตอร ์
- วิทยาการคอมพิวเตอร ์
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

8 ปี 

-28- 



-29- 
 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก าหนดให้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  (1 หน่วยกิต และ
มีชั่วโมงในการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง) และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ (6 หน่วยกิต และมีชั่วโมงในการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง) 

สหกิจศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หน่วยกิต และมี
ชั่วโมงในการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง) และรายวิชาสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต และมีการฝึก
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 

ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ

น าไปประยุกต์ 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
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(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีใช้ตัวกรองเพื่อจ ากัดผลลัพธ์รู้

วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่างๆ รู้วิธีการจัดระบบ และแบ่งปันทรัพยากร 
(2) สามารถผลิต สื่อดิจิทัล สามารถเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและสามารถ

ทดลองท าได ้
(3) ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ รวมถึงการปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์

ส่วนตน ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย  
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายอย่างสะดวกสบายในการเรียนรู้ สามารถ

ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว 
(5) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้ค าศัพท์เฉพาะได้

พอสมควร 
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(6) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสะดวกสบายเพ่ือการสนทนาและท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนแบบออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันเอกสารหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล  (video-
conferencing) และการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ 

 

4.2 ช่วงเวลา 
4.2.1 ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์     ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์        ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  

4.2.2 ส าหรับสหกิจศึกษา 
- วิชาเตรียมสหกิจศึกษา  ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
- วิชาสหกิจศึกษา          ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1 ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาเก็บชั่วโมงเตรียมฝึก

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาโดย

นักศึกษาเก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 
4.3.2 ส าหรับสหกิจศึกษา 
- วิชาเตรียมสหกิจศึกษา นักศึกษาเก็บชั่วโมงการเตรียมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง  
- วิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาเก็บชั่วโมงสหกิจศึกษาไม่

น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ข้อก าหนดในการท าโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริการสังคม หรือความบันเทิง โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คน มี
ซอฟต์แวร์และรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็น
โครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หมายถึง โครงงานที่นักศึกษาสนใจโดยสามารถอธิบาย

หลักการและทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน 
รวมทั้งขอบเขตโครงงานสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ประเมินผลงานโดยคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

2. ด้านความรู้ 
 (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

 (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 (3)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 (4)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 (2)  สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 (2)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 (3)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 (4)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีใช้ตัวกรองเพ่ือจ ากัดผลลัพธ์
รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่างๆ รู้วิธีการจัดระบบ และแบ่งปันทรัพยากร 

(2)  ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ รวมถึงการปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์
ส่วนตน ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย 
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(3)  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้ค าศัพท์เฉพาะได้พอสมควร 
(4)  สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสะดวกสบายเพ่ือการสนทนาและท างานร่วมกับ

ผู้อื่นแบบออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันเอกสารหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล (video-conferencing) 
และการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ 

 

5.3 ช่วงเวลา  
โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
    จ านวน 4 หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาโครงงาน  จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์  ที่ปรึกษาโครงาน โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัย
เสมอรวมทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ประเมินจากบันทึกในสมุดให้
ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานฯ และประเมินผลจากรายงานที่
ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา การน าเสนอโปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงาน
ดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมซึ่งจะต้องมีการจัดสอบ
การน าเสนอโครงงานฯ โดยมีอาจารย์เป็นคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
 
 
 
 



   

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพ
ในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาสังคมที่ถูกต้อง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ จิตสาธารณะ 

(2) มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้ง สามารถประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 

รายวิชาของหลักสูตรเป็นพ้ืนฐานของการสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ โครงงาน และ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหา 

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ ทันโลก ทัน
สังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

สอดแทรกความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน และสนับสนุนการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกออกแบบวางแผนและแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีทักษะการบริหารจัดการท างานเป็นหมู่
คณะ ทั้งในบทบาทผู้น าและผู้ตาม 

สนับสนุนให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการทา
งานในหลาย ๆ ต าแหน่งในทีมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในบทบาท
ของผู้น าและบทบาทของผู้ตาม 

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่
นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (เช่น วิชาโครงงาน) 
ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1  คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย และมี

ความประพฤติที่ดีโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
มารยาทต่อเพ่ือนและอาจารย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยการท างานเดี่ยวและ
การท างานกลุ่มต้องฝึกให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยไม่กระท าการทุจริตใดๆ เช่น การคัดลอกผลงานของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้อง
สอดแทรกการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการสอนรวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์
ที่มีต่อสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มารยาทต่อเพ่ือนและอาจารย์ การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาทีมอบหมาย
และการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- ปริมาณการกระท าทุจริตต่างๆ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ 

(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
โดยให้เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท าและน าเสนอ 
(4) ประเมินจากโครงการที่นักศึกษาจัดท าและน าเสนอ 
(5) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาโดยการออกข้อสอบที่เน้นการให้นักศึกษา

แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ศึกษา
มา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
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(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม  ใน
ชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได ้

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีใช้ตัวกรองเพ่ือจ ากัด

ผลลัพธ์รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่างๆ รู้วิธีการจัดระบบ และแบ่งปันทรัพยากร 
(2) สามารถผลิต สื่อดิจิทัล สามารถเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและ

สามารถทดลองท าได้ 
(3) ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ รวมถึงการปกป้องข้อมูลและ

ภาพลักษณ์ส่วนตน ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย  
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายอย่างสะดวกสบายในการเรียนรู้ 

สามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว 
(5) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้ค าศัพท์เฉพาะได้

พอสมควร 
(6) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสะดวกสบายเพื่อการสนทนาและท างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืนแบบออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันเอกสารหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล  (video-
conferencing) และการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
นี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
ให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัดเหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1 ตรงต่อเวลา 
2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3 สามารถประเมินค่า หรือคุณคา่ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร  และการใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.1.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
เรื่องการเข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
เรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อเวลา
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่ง
งาน 

(2) มีความซือ่สัตย์
สุจริต 

- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย์
สุจริตในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง
และการสอบ 
- ประเมินจากความซื่อสัตย์ต่อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในชั้นเรียน
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ
อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติ
ตนอย่างสุภาพและอ่อนน้อม วาจาสุภาพ
ไพเราะ มีระเบียบวินัย ประพฤติตนให้ถูก
กาลเทศะ โดยใช้กรณีการสาธิตและกรณี
จ าลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การน าเสนอผลงาน 

3.1.2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการบรรยาย 
อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต 
ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

- ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

(2) สามารถน า - ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ - ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 



-41- 
 

 

ความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based 
Learning) หรือ เรียกย่อว่า PBL 

(3) สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
มอบหมาย ที่แสดงถึงการคิด/
วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเติมโดย
อาศัยข้อมูล/หลักความรู้จากแหล่ง
ที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2) สามารถ
สังเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดยใช้
วิธีการกรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหา
รายวิชา 

- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3) สามารถ
ประเมินค่าหรือ
คุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน
ค่าโดยใช้วิธีจ าแนกคุณภาพงาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน
ค่าโดยใช้วิธีการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 

3.1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
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(2) มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ 
Project Based Learning (PBL) 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ Project Based 
Learning (PBL) 
- สังเกตพฤติกรรม 

3.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2) สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 

(3) มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสร้างชิ้นงานโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ  

 



 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

0001104 การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  

              

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                

0001105 การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

              

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม                

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                
0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา               

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน                

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               
0002104 ศิลปะและการออกแบบ                

0002105 สุนทรียภาพการแสดง                
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี                  
0003101 ระบบสังคมไทย                 

0003102 ระบบสังคมโลก               

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                  
0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                

0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ               

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต                
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

              

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                
หมายเหตุ :  ปรับจ านวนข้อของผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในข้อ 3 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 

ที ่ มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 

1 คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2 ความรู้ 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ 

5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

3 ทักษะทาง
ปัญญา 

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
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ที ่ มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 

3. สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง รู้วิธีใช้ตัวกรองเพ่ือจ ากัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่างๆ รู้วิธีการ
จัดระบบ และแบ่งปันทรัพยากร 

2. สามารถผลิต สื่อดิจิทัล สามารถเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและ
สามารถทดลองท าได้ 

3. ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ รวมถึงการปกป้องข้อมูลและ
ภาพลักษณ์ส่วนตน ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายอย่างสะดวกสบายในการเรียนรู้ 
สามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์บน
อุปกรณ์ส่วนตัว  

5. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้ค าศัพท์เฉพาะ
ได้พอสมควร 

6. สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสะดวกสบายเพ่ือการสนทนาและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันเอกสารหรือข้อคิดเห็น 
การประชุมทางไกล(video-conferencing) และการเข้าร่วมสัมมนาผ่าน
เว็บไซต์ 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5 6 
วิชาแกน 
4121101 
คณิตศาสตร์ดิสครีต                                

4121102 
สถิติส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                               

4122103 
แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห ์

 
 

 
 

      
 

    
 

     
 

      
 

 
 

   
 

 
 

  

 

4122104 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                                

วิชาเฉพาะดา้นบังคับ 

4121201 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ 

                               

4122202 
การวิเคราะหแ์ละออกแบบ

ระบบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5 6 
4123203 
การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาด
ใหญ่ 

                               

4122301 
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์
กับคอมพิวเตอร ์

                              
 

 
 

4122302 
ระบบฐานข้อมูล 

                               

4123303 
วิทยาการข้อมูลเบือ้งต้น 

                               

4123304 
อินเตอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง 

 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

     
 

   
 

 
 

    
 

  
 

  
 

    
 

 
 

 
 

4121401 
หลักการเขยีนโปรแกรม 

                               

4121402 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

                               

4121403 
โครงสร้างข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธ ี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5 6 
4122404 
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 

                               

4123405 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

                               

4121501 
วิทยาการคอมพวิเตอร์
เบื้องต้น 

                               

4122502 
คอมพิวเตอร์กราฟกิ 

                               

4123503 
ปัญญาประดิษฐ ์

                               

4123504 
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

                               

4123505 
ระบบปฏิบัตกิาร 

                               

4123601 
องค์การและสถาปัตยกรรม          
คอมพิวเตอร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5 6 
4123701 สัมมนาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                               

4123702   โครงงานทาง

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 1 
                               

4124703 โครงงานทาง
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 2 

                               

วิชาเฉพาะดา้นเลือก                                
4121801 
การเขียนโปรแกรมภาษา 
ไพธอน 

                               

4121802 
การสื่อสารข้อมูล 

                               

4121803 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

 
 

 
   

     
    

       
               

4122804 
การดูแลและซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5 6 
4122805 
ทฤษฎีการค านวณ 

                               

4122806 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที ่

                              
 

4122807 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

                               

4122808 
อี-สปอร์ต 

                               

4122809 
การประยกุต์ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและภาษาเอสคิว
เอล 

                               

4122810 
ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอส
คิวแอล 

                               

4123811 
การจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5 6 
4123812 
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์

                               

4123813 
การประยกุต์คอมพิวเตอร์
เพื่อการท างาน 

                               

4123814 
เว็บเซอร์วิส 

                               

4123815 ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ 

                               

4123816 
การโปรแกรมเกม 

                               

4123817 
การจัดการนวัตกรรม 

                               

4123818 ความปลอดภยัใน
ระบบคอมพิวเตอร ์

                               

4123819 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

                               

4124820 
การประมวลผลภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5 6 
4124821 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร 

                               

4124822 
ระบบฐานความรู ้

                               

4124823 การวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบเชิงวัตถ ุ

                               

4124824 
การเรียนรู้เชิงลึก 

                               

4124825 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

                               

4124826 
การทดสอบซอฟต์แวร ์

                               

4124827 
การเป็นผู้ประกอบการ 

                               

4124828 
การท าเหมืองข้อมูล 

                               

4124829 การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5 6 
4124830 
การสร้างและการจ าลอง
แบบด้วยคอมพิวเตอร ์

                               

4124831 
การค้นคืนสารสนเทศ 
 

                               

4124832 
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

                               

4124833 
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ ์
 

                               

วิชาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

                               

4123901 
เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                               

4123902 
เตรียมสหกิจศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5 6 
4124903 
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

                               

4124904 
สหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 2 และหมวด 3) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพบัณฑิตและน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากหน่วยงานโดยมีวิธีการ ดังนี้ 
1) การเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาไปแล้ว

หนึ่งปี ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของตลาดงานมากยิ่งขึ้น 
 2) การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตที่จบการศึกษา 

  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 3) 
 

 

 

 



 

 

 

 หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์  
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 

(2) มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรและ
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

(3) มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะในเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 

(4) มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจถึงหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริม
อาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวการพัฒนาสังคม การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัย
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและท าวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม  
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
(2) การเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
(3) สนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือต าแหน่งทางวิชาการ 
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 



 

 

 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศไว้ตาม  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) ตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรครบ 5 คน ดัง
รายละเอียดในหมวดที่ 1 และอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดคือ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
พ .ศ . 2559 ในปี พ .ศ. 2563 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2564 ตามกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใช้รับนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2564 ต่อไป   

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
การเรียนรู ้

  2.2 สาขาวิชาได้ผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) โดยก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      สาขาวิชาได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตาม มคอ .2 หมวดที่ 3 และด าเนินการรับสมัคร

คัดเลือกตามกลไกการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร
ผ่านการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและจัดปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ
สาขาวิชาได้จัดอบรมปรับพ้ืนฐานเฉพาะทางของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาใหม่ 
พร้อมทั้งแนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะแนวทุนการศึกษา 
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 3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
สาขาวิชาฯ ได้มีการประชุมเพ่ือจัดเตรียมแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาหมู่เรียนละ 1 คน เพ่ือดูแลให้ค าปรึกษาเรื่อง การเรียน ทุนการศึกษา เรื่องส่วนตัว โดยทาง
มหาวิทยาลัย  ได้ก าหนดตารางการเข้าพบที่อาจารย์ที่ปรึกษาในตารางเรียน และช่องทางอ่ืนๆ เช่น Line, 
Facebook, E-mail, โทรศัพท์ หรือตู้รับความคิดเห็น เป็นต้น 
 3.3 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 

 สาขาวิชาฯ ได้ติดตามอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และความพึงพอใจโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรายงานไปยังมหาวิทยาลัยทุกเดือนโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา นอกจากนี้ในทุกปีการศึกษาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความ        
พึงพอใจต่อหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป หากสงสัยหรือนักศึกษามีข้อ
ร้องเรียน สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ ารายวิชาหรือช่องทางอ่ืนๆ เช่น 
Line, Facebook, E-mail, โทรศัพท์ หรือตู้รับความคิดเห็น เป็นต้น 
 

4. อาจารย ์

4.1  มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
4.2  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่เหมาะสม  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัด

ประชุมวางแผนอัตราก าลังเพ่ือจัดหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีข้ันตอนการ
คัดเลือกตามกลไกการรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศและมีการจัดแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าปรึกษาในการท างาน 

4.3  อาจารย์ในหลักสูตรมีแผนพัฒนาตนเอง ทางด้านทักษะวิชาชีพ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ ในการผลิตบัณฑิต ต่อไป 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

        มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  
5.1  มีการออกแบบหลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
     คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร เพ่ือด าเนินการออกแบบ

หลักสูตรให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมและทันสมัย โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ในปัจจุบันหรือความต้องการ  
ของประเทศ ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจากบัณฑิต นักศึกษาผู้ใช้หลักสูตรปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเป็นต้น และร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
 5.2  มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อ
จัดรายวิชาและผู้สอนที่เหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะและฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

5.3  มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 อาจารย์ประจ าวิชาได้จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรี ยนก่อนการเรียน สอบย่อย    

สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิก่อนจบการศึกษา 

5.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 อาจารย์ประจ าวิชาได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์และออกแบบกิจกรรมการเรียนตามเนื้อหา

รายวิชา เพื่อได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์รายวิชาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาฯ และคณะได้มีระบบการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งความพร้อมทางด้านกายภาพ ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมจัดสรรงบเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรยังได้จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณเพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนตามวงรอบแต่ละปีงบประมาณ 

6.2  มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน

เพ่ิมเติม มหาวิทยาลัย และคณะ จัดสรรงบประมาณส าหรับหนังสือต ารา วารสารทางวิชาการ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ าทุกปี และเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือ
ปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์  

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชา อาจารย์ประเมินจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน  แล้วรายงานต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
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6.3  มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะ
ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนของอาจารย์และนักศึกษาไปปรับปรุงเพ่ือให้มีส่วน
สนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 (TQF) เพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน  คือ  มีการด าเนินงาน
ตามข้อ  1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ  80  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้    
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา    
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

 X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 



 

 

 

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
(1) ช่วงก่อนการสอน ควรมีการประเมินความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การปรึกษาหารือจาก

อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เกี่ยวกับวิธีการสอน และควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน    
ในทุกรายวิชาที่สอน 

(2) ช่วงระหว่างการสอน ควรประเมินจากนักศึกษา โดยการท าแบบทดสอบย่อย การสังเกต
จากพฤติกรรมในการถาม/ตอบของนักศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน             
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ หากนักศึกษามีความเข้าใจต่ ากว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนหรือจัดล าดับเนื้อหาให้ง่ายต่อการเข้าใจ 

(3) ช่วงหลังการสอน  ควรมีการวิเคราะห์ผลจากการประเมินการสอนของนักศึกษา และการ
วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา หากพบว่ามีปัญหาควรน าผลการประเมินไปปรับปรุง โดยสามารถท า
ได้โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ เพ่ือประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
(2) การสังเกตการณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา 
(3) ภาพรวมของหลักสูตร ประเมินผลโดยบัณฑิตใหม่ 
(4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของ

สถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
(1) นักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ติดตามจากผลส ารวจภาวะการมีงานท า 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก ติดตามจากผลการประเมิน 
(3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ติดตามจากการท างานของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ หรือข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 10 หน่วยกติ 

วิชาบังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 

(Thai for Communication) 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคม
และวัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
        Fundamental knowledge of language and Communication, 
Integrated language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, 
reading and writing to apply in life. 
 
0001102    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     2(2-0-4) 
                 (English for Communication) 
          การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน
สถานการณ์ต่างๆ การทักทาย การท าความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยาย
สถานที่ ทีต่ั้ง การบอกทิศทาง 
   Fundamental English for Communication with four skills namely 
listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know 
each other, giving personal information, giving information about family and community, 
describing places, giving location and direction. 
 
0001104    การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
                              (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
              การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ  
      Practice of English listening and speaking at the levels of sentence 
and discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of 
topics with an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills. 
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วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
0001103    สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4)  
                              (Information Searching for Study) 
       สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กล
ยุทธ์และกระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนองาน
ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท า
รายงาน วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
       Information, information literacy skills, information sources and 
resources, retrieval techniques and process with digital media, academic report writing 
with universal standardized formatting, citation and bibliography for efficient application 
on other types of research and thesis writing forms, correctly and effectively. 
 
0001105   การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4)  
                              (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

   การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การ
อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

    Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, 
brochures, and product labels; summarizing, completing forms, personal 
correspondence, and electronic communication. 
 
0001106    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
                              (English for Cultural Communication) 
       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรม 
      English for communication regarding cultural issues, geography, 
climates, social value, beliefs, food, and traditional festivals 
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0001107    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ    2(2-0-4)  
                       (English for Communication in the Workplace) 
         ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และ
ขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียน
ประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน 
       English in the workplace, welcoming, making appointment, 
telephoning, giving and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, 
job advertisement. 
 
0001108   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4)  
   (Chinese for Daily Life Communication) 
        หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน ค าศัพท์ วลี ส านวน โครงสร้างและรูปแบบ
ประโยคส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
        Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and 
sentence structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading 
and writing. 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
0002101    พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 
   (Buddhism for Development) 
       ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลักธรรมส าคัญวันส าคัญและพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาการประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย
การพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือการด าเนินชีวิต 
         Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist 
Sabbath days, Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, 
mind and wisdom development for living. 
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0002102   จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน     2(2-0-4) 
                       (Psychology for Self Development) 
          ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพ้ืนฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการวางแผนการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
             Definitions, significance, basic factors and psychology theory of 
behavior, self development, human relations, team work and life planning for well-being. 
 
0002103   สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
   (Music and Life Appreciation) 
         การใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาท ความส าคัญของดนตรีในสังคม การ
เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางดนตรี 
          Using music in daily life, roles and importance of music in society, 
enhancing skills and musical experience. 
 
0002104    ศิลปะและการออกแบบ      2(2-0-4) 
       (Arts and Design) 

     หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และ
การมีรสนิยมที่ดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
          Principles, concepts, creativity, imagination and processes of 
creative arts and design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of 
beauty and aesthetic, application and having good taste to arts and design of Thai, Asia 
and west in past and present. 
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0002105    สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
       (Art Performance Appreciation) 
          ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดง
ประเภทต่างๆ ค่านิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
   The meaning of aesthetics and performances. The value of 
performing art. Values and way of life that are applied in performances; Organizing and 
performances that are consistent with local values and lifestyles. 
 
0002106    สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      2(2-0-4) 

(Meditation for Life Development) 
             ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท า
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผัง
สมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
             Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the 
beginning of meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of 
meditation; meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as 
related to education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states 
of absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about 
insight meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation 
(Summata) and the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation 
(Summata)  and the insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the 
world population. 
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน 2 หน่วยกิต 
0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี      2(2-0-4) 
                      (Smart Citizenship) 
      การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และบทบาทของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ 
จิตอาสา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกที่ดีของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
           Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles 
in the context of democracy; democratic form of government with the king as head of 
state, living in different societies, conflict management by using peaceful way, problems 
of corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, roles and 
responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom of 
Thailand and the world. 
 
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
0003101   ระบบสังคมไทย       2(2-0-4) 
                           (Thai Society System) 
      สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการ
พัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตส านึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
       Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public 
administration, and environment problems and future trends of Thai society, 
development and sufficiency economy, local wisdom, adaptation for social changes, 
sustainable development, and Thai nationalism. 
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0003102   ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
                     (Global Society System) 
       ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ
มนุษยชน การปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การด าเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
               The changes of global society in politic, economy, culture, 
environment, and other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict 
resolution; life in the Digital Age. 
 
0003103    ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
      (Business and Daily Life) 
       ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของ
ธุรกิจ การผลิต แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด 
การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      Fundamental business; business model; business attributes; 
business role; production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human 
resources management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social 
Technology change context influencing on business and daily life; government policies; 
taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life. 
 
0003104    ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 
          (Loei Study) 
       ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเล่น ภาษา ศิลปะ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
      Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, 
ways of life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 
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0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน     2(2-0-4) 
        (Thailand and ASEAN Community) 
            ความเป็นมา ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
              Background of ASEAN community; fundamental information of 
geographical; economic, political, social and cultural aspects of all country members; 
ASEAN charter; the relationships of internal and external groups of ASEAN country 
members and benefits of Thailand that gain from being member.  
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4)  
                      (Economy in Daily Life) 
      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม
ปัจจุบัน 
       Fundamental of economics; economy in daily life; economic 
system; market and price; national income; gross provincial product; government and 
private sector in economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis 
of household, community, and current society economies. 
   
0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4)  
     (Law in Daily Life) 
      กฎหมายทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
       Essential of General laws for daily life; principle civil and 
commercial law, criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, 
Computer laws and computer crime Intellectual property law, Family law and other 
related law. 
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4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
0004101   การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4)  
                        (Thinking and Decision Making) 
        หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
หลักการใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 
         Principles and human thinking process; analytical thinking and 
creative thinking; logical principles; data collection; data analysis through software 
application for decision making; application of the principle of decision-making analysis; 
linear programming for problem solving in daily life. 
 
0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
       (Computer Technology for Daily-Life) 
      ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความ
ปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
   Basic knowledge about a computer system, Components of a 
computer system, Modern computer network and the internet, Social network, 
Computer security ethics, Computer in the future, and computer devices and technology 
skills for daily life. 
 
0004103    การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4)  
                         (Exercise for Health) 
            ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                          Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of 
exercise according to each gender, age and individual fitness and application in daily life. 
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0004104    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4)  
                      (Science and Technology for Quality of Life) 

      กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ
ด าเนินชีวิตมนุษย์ 
      Science process; chemical in daily life; renewable energy 
technology; biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and 
technology on human life. 
 
0004105    วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4)  
   (Science for Health) 
       ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนว
ทางการเลือกและการบริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐม
พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจ าวัน 
        Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food 
selection, sexual hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, 
diseased knowledge, diseased prevention and daily medication. 
 
0004106    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
       (Life and Environment) 
   การก าเนิดโลกและก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 
       The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic 
relationship between organism and environment, environmental pollution and impacts 
on quality of life, global warming, ways of life and using natural resources in local and 
environmental areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource 
management. 
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0004107    เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4)  
   (Household Appliances Maintenance Techniques) 
         หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน
ภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ 
การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
             Principle of operation; household kits maintenance techniques in 
daily life; tools and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security 
and energy conservation awareness. 
 
0004108    การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4)  
   (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
        หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่งสถานที่ การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  
หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การเลี้ยง
และการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              Principle of plant production; floriculture and ornamental plants 
for decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal 
productions; economic animal productions; productions and carefulness for domestic 
animals; Forage crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency economy in 
animal productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture. 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 
 1)  วิชาแกน บังคับเรียน 12 หน่วยกิต       
                         
 
4121101    คณิตศาสตร์ดิสครีต      3(3-0-6) 
   (Discrete Mathematics) 
   เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทาง
คณติศาสตร์ หลักของการนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้และพีชคณิตบูลีน 
   Set, logic, relations and functions, methods of proof and mathematical 
induction, principle of counting, recurrence relations, graph theory, trees and Boolean algebra 
 
 
4121102    สถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)  
   (Statistics for Computer Science) 
   สถิติ ตัวแปร ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท ซอฟต์แวร์ทางสถิติในการจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูล 
   Statistics, variables, probability theory, probability distribution, random 
variable and distribution, correlation and linear regression, categorical data analysis, statistical 
software for data management and analysis 
 
 
4122103    แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์     3(3-0-6) 
   (Calculus and Analytic Geometry) 
   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ เรขาคณิตของฟังก์ชันพหุนามและฟังก์ชัน
อดิศัย ลิมิต อนุพันธ์ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต 

Basic knowledge of analytic geometry, geometry of polynomial and 
transcendental functions, limits, derivatives, the application of derivatives, finite and definite 
integrals 

 
 
 



-81- 
 

 

4122104    การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(2-2-5)  
   (Numerical Analysis)  
   การแทนตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ ความแม่นย าและความเที่ยงตรง ความคลาด
เคลื่อน ขั้นตอนวิธีการหารากของสมการ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การค านวณโดย
ใช้เมตริกซ์และวิธีของเกาส์ การถดถอยแบบก าลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์และการอินทิกรัลเชิงตัวเลข การ
หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
   Computer representation of numbers, accuracy and precision, errors, 
root finding algorithms, solution of linear and non-linear equation system, matrix and gaussian 
computation, least-squares regression, numerical differentiation and integration, the numerical 
solution of ordinary differential equations, practice in using applications for numerical analysis. 
 
 2)  วิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียน 60 หน่วยกิต       
 
 2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     
 
4121201   เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   (Internet Technology and Website)  
   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งผ่านข้อมูลผ่าน
เครือข่าย การสร้างเว็บเพจ การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ตเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ 
   Introduction to the internet, e-mail, data transmission in network, 
webpage development, internet programming for application in various works. 
 
 
4122202   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
   (System Analysis and Design)  
   วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบการใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ การออกแบบการแสดงผล การไหลของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล  และการเขียนเอกสารประกอบ
ระบบงาน 
   Methods for system analysis and design, system development life 
cycle, tools for software analysis, system interface design, data flow diagram, entity 
relationship diagram, input design, output design, database design, documentation, and 
presentation 
 
 



-82- 
 

 

 
4123203   การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     3(2-2-5) 
   (Big Data Analytics) 
   กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการและการท างานกับชุดข้อมูลที่มี
ปริมาณมาก สถาปัตยกรรมการประมวลผลข้อมูลแบบแมปรีดิวซ์ การเขียนโปรแกรมด้วยอัลกอริธึมแมปรีดิวซ์ 
ระบบนิเวศและแอปพลิเคชันที่เก่ียวข้องกับแมปรีดิวซ์ เช่น ฮาร์ดูป, มาเฮาท์, พิก, หรือ ไฮฟ์ 
   Big data analytics lifecycle, Managing and using large-scale datasets, 
MapReduce architecture, MapReduce programming, MapReduce ecosystems and application 
e.g. Hadoop, Mahout, Pig or Hive. 
 
 
 2.2) กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์     
 
4122301   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
   (Human-Computer Interaction)  
   ระบบปฏิสัมพันธ์ขั้นแนะน า วิวัฒนาการทางด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ
มนุษย์ มนุษย์และหลักการยศาสตร์ จิตวิทยาด้านความจ า จิตวิทยาด้านการเรียนรู้ การรับรู้ระหว่างมนุษย์ กับ
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งาน การรวบรวมความต้องการ ประสบการณ์ของผู้ใช้ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์โดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ฝึกปฏิบัติการสร้างกรอบเร่ืองราวและการสร้างต้นแบบ 
   Introduction to interactive systems, human-computer interaction 
evolution, human and ergonomic, psychology memory, cognitive psychology perception, task 
analysis, requirements gathering, user experience, user interface design, user-centered system 
design, practice in storyboarding and prototyping. 
 
 
4122302   ระบบฐานข้อมูล       3(2-2-5)                      
   (Database Systems)  
   การออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การนอร์มอลไรท์เซชัน การค้นคืน
ข้อมูล ความสมบูรณ์และความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่
เหมาะสม 
   Database systems design, database management, normalization, query, 
integrity and security of database systems and practicing by using selected database 
management system software. 
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4123303   วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น       3(2-2-5) 
   (Fundamental of Data science)   
   นิยามของวิทยาการข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในการสร้างโมเดล การจัดเตรียมข้อมูล การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สถิติและการสร้าง ภาพนามธรรม เหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเคร่ือง 
   Definition of data science, modeling tools, data wrangling; large- scale 
analytic frameworks; statistic and visualization; data mining and machine learning 
 
 
4123304   อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง     3(2-2-5)         
   (Internet of Things) 
   อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่งขั้นแนะน า พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตส าหรับ
สรรพสิ่ง การออกแบบ การสร้าง พัฒนาอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง ฝึกปฏิบัติด้วยการประยุกต์
อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่งกับงานด้านต่างๆ 
   Introduction to Internet of Things (IoT), basic computer networking,  
basic Electronics devices for Internet of Things (IoT), design, Internet of Things (IoT) device 
programming, create, and deploy a Introduction to Internet of Things (IoT) device, Internet of 
Things (IoT) device programming, practice in applying Internet of Things (IoT)  for various tasks. 
 
 2.3) กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     
 
4121401   หลักการเขียนโปรแกรม       3(2-2-5) 
   (Principles of Programming)   
   แนวคิดของคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและระเบียบวิธีการ
พัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า
ด้วยโปรแกรมภาษาระดับสูง ผังงาน ซูโดโค้ด การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรก ชนิดข้อมูล ตัวแปร โครงสร้าง
ควบคุม อาร์เรย์ ฟังก์ชัน การน าเข้า/การส่งออก ไฟล์ และฝึกปฏิบัติ 
   Computer and computer system concepts, program design and 
development methodology, algorithm to solve the programming problem, introduction to 
computer programming with high level language programming: flow chart, pseudocode, 
problem solving, logical thinking, data types, variables control structure, array, function, 
input/output, file and practices. 
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4121402   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 
   (Object-Oriented Programming)  
   การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ พื้นฐานของภาษา
โปรแกรมเชิงวัตถุ คุณสมบัติของคลาส แพ็คเกจ การสร้างวัตถุ การสืบทอด การซ่อนสารสนเทศและการห่อหุ้ม 
โพลีมอร์ฟิสซึม โปรแกรมตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
   Software development using object-oriented programming principles, 
introduction of object-oriented programming language, properties of classes, package, 
instantiation, inheritance, information hiding and encapsulation, polymorphism, sample 
programs and practices in the laboratory. 
 
 
4121403   โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี    3(2-2-5) 
   (Data Structures and Algorithm Analysis)  
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว การเรียกซ้ า 
ต้นไม้  กราฟ การเรียงล าดับ การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี โปรแกรมตัวอย่างด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง 
และการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
   Introduction to data structures, array, linked list, stack, queue, 
recursion, tree, graph, sorting, searching, analysis of algorithms, sample programs using any 
programming languages and practices in the laboratory. 
 
 
4122404   การเขียนโปรแกรมบนเว็บ      3(2-2-5) 
   (Web Programming) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4121401 หลักการเขียนโปรแกรม              
   การพัฒนาและการออกแบบโปรแกรมบนเว็บ ภาษาไฮเปอร์เท็กซ์ การใช้สไตล์ชีต 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาสคริปต์ การเชื่อมโยงโปรแกรมบนเว็บกับฐานข้อมูล ตัวอย่างโปรแกรมและการ
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
   Developing and designing web-based applications, modern hypertext 
markup language-HTML, using CSS, JavaScript programming, connecting web programs to 
databases, sample programs and practices in the laboratory. 
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4123405   วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
   (Software Engineering)  
   หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความ
ต้องการ การประมาณราคาซอฟต์แวร์ แบบจ าลองและกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์  เทคนิคการทดสอบและการ
วัดคุณภาพซอฟต์แวร์  ฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การเขียนเอกสารคู่มือส าหรับผู้ใช้และคู่มือทางเทคนิค 
   Software engineering principles, software process models, requirement 
analysi, software price estimation, software modeling and development process, software 
testing techniques and quality management, software development practices, software project 
management, software maintenance, writing software manual and technical document. 
 
 2.4) กลุ่มประเด็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ     
4121501   วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
   (Introduction to Computer Science)  
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม โปรแกรมและภาษาโปรแกรม 
ล าดับชั้นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ความส าคัญของอัลกอริธึม วากยสัมพันธ์และความหมาย โครงสร้าง
คอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลโปรแกรม การประมวลผลข้อมูล แฟ้มและฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ภาษาธรรมชาติ และระบบผู้เชี่ยวชาญ  
   Introduction to computers and algorithms, programs and programming 
languages, the hierarchy of hardware and software, the importance of algorithms, syntax and 
semantic, computer structures, computer languages, compilers, data processing, files and 
databases, computer networks, artificial intelligence, natural languages and expert systems. 
 
4122502   คอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5) 
   (Computer Graphics)  
   หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิกแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ หลักการและ
เทคนิคของการสร้างภาพกราฟิก สองมิติและสามมิติ การท าภาพเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้าน
กราฟิกเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ฝึกปฏิบัติและการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กราฟิก 
   Principles of computer graphics, vector and raster graphic types, 
principles and techniques of two dimensional and three-dimensional graphic image creation, 
animation creation, applying computer graphics software for developing creative work, 
practicing and understanding computer graphics processes. 
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4123503   ปัญญาประดษิฐ์       3(2-2-5) 
   (Artificial Intelligence) 
   กรรมวิธีของปัญญาประดิษฐ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการแทนความรู้ การแก้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล การเล่นเกมส์ การรับรู้แบบอย่าง การพิสูจน์ทฤษฎีบท ระบบนิรนัยโดยคอมพิวเตอร์ การใช้
ภาษาธรรมชาติ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาปัญญาประดิษฐ์ 
   Artificial intelligent processes, knowledge representation using 
computers, problem solving, information search, game playing, pattern reception, theorem 
proving, automated deductive systems, natural languages, using computer implementation for 
artificial intelligence problems. 
 
 
4123504    เครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
   (Computer Network)  
   โพรโทคอลเครือข่ายและการสื่อสาร แบบจ าลองโอเอสไอและแบบจ าลองทีซีพี/ไอพี  
การก าหนดหมายเลขไอพี การแบ่งเครือข่ายย่อยไอพี อีเทอร์เน็ ต เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย แนวคิดการเลือก
เส้นทางการเลือกเส้นทางคงที่ การเลือกเส้นทางแบบพลวัต: อาร์ไอพี และ โอเอสพีเอฟ อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายด้วยโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์จริง 
   Network protocols and communications, OSI model, TCP/IP model, IP 
Addressing, subnetting IP networks, Ethernet, wireless local area networks, routing concepts, 
static routing, dynamically routing: RIP and OSPF, computer network devices ,practice in 
network devices with application and hardware. 
 
 
4123505    ระบบปฏบิัติการ       3(2-2-5) 
   (Operating Systems)   
   ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการก าหนดล าดับกระบวนการ การจัดการหน่วยความจ า ระบบ
แฟ้ม การจัดอุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน 
   The definition and evolution of the operating system; the role of the 
operating system; processes and concurrency; process management and scheduling; memory 
management; file systems; device management; security and protection. 
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 2.5) กลุ่มประเด็นฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     
 
4123601   องค์การและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
   (Computer Organization and Architecture) 
   แนวคิดของการจัดองค์การและสถาปัตยกรรม ระบบคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมซีพียู องค์ประกอบและการออกแบบ
หน่วยประมวลผลกลาง ชุดค าสั่ง การออกแบบหน่วยการค านวณและตรรกะ การจัดการกับหน่วยความจ า การ
ท างานระบบไปป์ไลน์ ประสิทธิภาพและการเพิ่มสมรรถนะ 
   Concepts of organization and architecture of computer systems; basic 
of computer architecture; computer evolution and CPU architecture; processor system design 
and organization of CPU; instruction sets; arithmetic and logic unit design; memory 
management; pipe-lined computers; performance and enhancements. 
 
 2.6) กลุ่มโครงงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา     
 
4123701   สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์     2(1-2-3)                      
   (Seminars in Computer Science)  
   สัมมนาหัวข้อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะในการค้นคว้าข้อมูลและบทความทางวิชาการในศาสตร์คอมพิวเตอร์การอภิปรายความรู้จากการค้นคว้า 
การเรียบเรียงข้อมูลและบทความ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   Seminars in computer Science and related fields in order to practice 
students in data gathering and searching of academic papers in computer science, discuss and 
extract knowledge from data, and present the results from the study. 
 
4123702   โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    1(1-0-2)                      
   (Senior Project in Computer Science 1)  
   หัวข้อในการพัฒนาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและ
เทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา เสนอเค้าโครงต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมิน
โครงงาน เขียนรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาหัวข้อที่เก่ียวข้องกับโครงงาน 
   Topics in developing a project in computer science by applying 
concepts and techniques of computer science to solve some problems, propose the proposal 
to the advisors and committees, write a progress report of the project 
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4124703   โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    3(2-2-5) 
   (Senior Project in Computer Science 2) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4123702 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
   พัฒนาโครงงานตามที่เสนอเค้าโครงในโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  1  ให้
เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบ และน าเสนอโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการประเมินโครงงาน 
   Develop the project as proposed in the subject of senior project in 
computer science 1, test and install the system, send report, present the project to the board 
of advisors, who will evaluate its completeness 
 
 
 3)  วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาใดก็ได้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
     
 3.1) กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4121802   การสื่อสารข้อมูล       3(2-2-5) 
   (Data Communication) 
   พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย ข้อมูลและสัญญาณ 
สื่อกลางในการส่งข้อมูล รูปแบบของการส่งข้อมูล เทคนิคการแปลงสัญญาณและการผสมสัญญาณ  การตรวจจับ
ความผิดพลาดและการแก้ไขข้อมูล การควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูลและโปรโตคอล 
   Fundamentals of data communications, network model, data and 
signal, components of data, transmission media, transmission systems, modulation techniques, 
demodulation and multiplexing signal, error detection and correction, data link control and 
protocols. 
 
 
4121803   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
   (English for Computer Science)  
   พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิธีการสืบค้น
บทความ การอ่านทางวิชาการ การแปล การท าความเข้าใจศัพท์ส าคัญและรูปประโยค การท าความเข้าใจและ
การสรุปประเด็นในบทความวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   Principles of English grammar, vocabularies for computer science, 
article searching methods, academic reading, translation, important vocabulary and sentence 
comprehension, understanding and summarizing key points from computer science articles. 
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4122804   การดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    3(2-2-5) 
   (Introduction to Computer Maintenance)  
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประเภท ขนาดของคอมพิวเตอร์ 
พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อและจัดสเปค
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งไดรว์เวอร์ 
โปรแกรมส านักงานและโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ การตรวจสอบปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
   Basic computers, definition, type, sizes, basic computer systems, 
hardware, software, planning to buy a computer; practice in assemble computers, install 
operating systems, installing driver for devices, install office programs and utility programs, 
basic computer problem solving, introduction to computer maintenance. 
 
 
4122805   ทฤษฎีการค านวณ      3(2-2-5) 
   (Theory of Computation) 
   ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการค านวณและสัญลักษณ์ที่เก่ียวข้อง พื้นฐาน
ของภาษาเรกูลาร์ นิพจน์เรกูลาร์ ไวยกรณ์เรกูลาร์ คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ พื้นฐานของภาษาคอนเท็กซ์ฟรี
และไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี วิธีการท างานของแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ ออโตมาตา ไฟไนต์ออโตมาตา พุชดาวน์
ออโตมาตาและทัวริงแมชีน 
   Principle mathematic, computational theory and related symbols, 
principle of regular language, regular expression, regular grammar, principle of context-free 
languages and context-free grammar, computer model mechanism, automata, finite automata, 
pushdown automata and turing machine. 
 
 
4122809   การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวเอล   3(2-2-5) 
   (Database System Application and Structure Query Language- 
   SQL) 
   ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันและ 
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา SQL 
   Software applications, favorable database management system and 
programming for connecting to database by using SQL language. 
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4122810   ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล     3(2-2-5) 
   (NoSQL Database) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล ประเภทและตัวอย่าง
ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล ได้แก่ การเก็บข้อมูลแบบสดมภ์แนวกว้าง การเก็บข้อมูลแบบเอกสาร การเก็บข้อมูล
แบบคีย์-ค่า และการเก็บข้อมูลแบบกราฟ บริการฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้
ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล 
   Introduction to NoSQL database technology, types and examples of 
NoSQL databases: wide column store, document store, key-value store, and graph store; 
NoSQL database service; application development with NoSQL. 
 
 
4123811   การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
   (Computer Network Management)  
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากล การ
วางแผนและออกแบบระบบเครือข่าย การจัดการระบบบัญชีของเครือข่าย การจัดการระบบความปลอดภัยของ
เครือข่าย การดูแลรักษาระบบเครือข่าย 
   Introduction to computer network, International standard for computer 
network, network planning and design, accounting network management, security network 
management, computer network maintenance. 
 
 
4123814   เว็บเซอร์วิส       3(2-2-5) 
   (Web Service) 
   การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจเพื่อให้เกิดการบริการบนเว็บการ
ออกแบบและสร้างฐานความรู้บนเว็บ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างเว็บ ระบบความปลอดภัยและธุรกรรม
ต่างๆบนเว็บ มาตรฐานข้อมูล เคร่ืองมือและเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการบนเว็บไซต์  
   Information technology and business integration for web service, design 
and knowledge base implement on web, connected network development between web 
various security and transactions on web, data standard, tools and techniques behind web 
service. 
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4123818   ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
   (Computer System Security)  
   เทคนิควิธีการในการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์แผนป้องกันด้วย
รหัสผ่าน วิธีการเข้ารหัสลับของข้อมูล อัลกอริธึมของการเข้ารหัส การส ารองและวิธีการป้องกันเชิงกายภาพ
ประเภทของการตรวจสอบ การฉ้อโกงและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
   Techniques of security in computer systems, password protection plan, 
method of data encryption, the algorithm of encryption, backup and physical protection, type 
of detecting, fraudulent and computer crime, protection against computer viruses. 
 
 
4124830    การสร้างและการจ าลองแบบดว้ยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
   (Computer Modelling and Simulation) 
   การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์การจ าลองแบบและระบบการวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์การใช้โปรแกรมจ าลองแบบเพื่อแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ หรือหาค่าที่เหมาะสมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ทฤษฎี แถวคอย การแจกแจงทางสถิติแบบต่าง ๆการสร้างเลขสุ่ม การจ าลองแบบชนิดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
การทดสอบตัวแบบกับสภาพจริง เทคนิคการเขียนโปรแกรมจ าลองแบบโดยใช้ภาษาโปรแกรมจ าลองแบบ 
   Mathematical modeling, simulation and mathematical analysis by using 
modeling program for various solutions or fitness values, introduction to queuing theory, 
statistical distributions, random number generation, simulation of continuous and 
discontinuous, model testing with actual conditions, simulation programming techniques by 
using emulation program language. 
 
 
4124831   การค้นคืนสารสนเทศ      3(2-2-5) 
   (Information Retrieval)    
   การค้นคืนข้อความธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสร้างสารสนเทศ การ
ค้นคืนสารสนเทศอย่างเต็ม ทั้งแบบมีข้อก าหนด และไม่มีข้อก าหนด องค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศ 
ปัญหาในการค้นคืนข้อความ ข้อค าถามเชิงข้อความ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของระบบค้นคืนสารสนเทศและ
เครื่องช่วยการค้นคืนข้อความ 
   Text retrieval, natural information, representation and information 
structure, fully condition and unconditional information retrieval, information retrieval system 
components, statement questions, user interface of information retrieval systems and text 
retrieval aid. 
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4124832   หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
   (Special Topics in Computer Science) 
   หัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ ใหม่หรือน่าสนใจ โดย
รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการเรียนที่เปิดสอน 
   Topics related to interesting computer science the topic details will be 
provided during the semester. 
 
 
 3.2) กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 
 
 
4122806   พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
   (Mobile Application Design and Development)  
   แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่  การออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่  ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ อากัปกิริยา ฐานข้อมูล สื่อประสม การแจ้งเตือนแบบพุช การเชื่อมต่อเครือข่าย ตัว
รับรู้ เว็บส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อจ ากัดของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  
   Mobile platforms, mobile user interface design, geolocation, gesture, 
databases, multimedia, push notification, network connections, sensors, mobile web, 
constraints of mobile applications. 
 
 
4122807   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 
   (Multimedia Technology)  
   ความหมายประเภท และการใช้งานของสื่อผสม พื้นฐานเทคนิคการผลิตสื่อดิจิตอล
กระบวนการในการน าสื่อมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ระบบสื่อผสม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เสียงและ
ข้อความ การปรับแต่งข้อมูลมัลติมีเดีย การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดีย 
   Meaning, type and multimedia usability, the basic techniques for digital 
media production, process in new media organizing by using multimedia system, slide, 
animation, video, audio and text, manipulation of multimedia information, design and 
development of multimedia applications. 
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4122808   อี-สปอร์ต       3(2-2-5) 
   (E-Sport)  
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีสปอร์ต การเตรียมทีมเพื่อแข่งขัน  การจัดการแข่งขัน การ
ถ่ายทอดการแข่งขัน อีสปอร์ตในระดับสากล 
   Introduction to E-Sport, preparing teams for competition, organizing E-
Sport competition, E-Sport live, E-sport in International. 
 
 
 
4123812   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
   (Software Architecture)   
   วงจรของสถาปัตยกรรมทางธุรกิจนิยามของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ลักษณะของ
คุณภาพ การไปให้ถึงคุณภาพสถาปัตยกรรมในวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบสถาปัตยกรรม การ
เขียนเอกสารสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์การสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ตัวอย่างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่
เป็นที่นิยมและกรณีศึกษา 
   Cycle of the business architecture, definition of software architecture, 
quality characteristic, quality reach, architecture of software development cycle, architecture 
design, document writing, implementation of new application, examples of popular software 
architectures and case studies. 
 
 
 
4123813   การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน    3(2-2-5) 
   (Computer Application for work) 
   ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานด้านต่างๆเช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี 
ระบบการบริหารงานระบบการจัดการงานบุคลากร และควบคุมการผลิต 
   Application of computer system in various work as inventory system, 
accounting system, management system, personnel management system and production 
control system. 
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4123815   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์     3(2-2-5) 
   (Geographic Information Systems)  
   นิยามและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นฐานทางแผนที่ เส้นโครง
แผนที่และระบบพิกัดอ้างอิง ข้อมูลเวกเตอร์และแรสเตอร์ การน าเข้าและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล
คุณลักษณะ การแสดงข้อมูลการจัดท าแผนที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเวกเตอร์และแรสเตอร์ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนเว็บไซต์ 
   Definition and components of Geographic Information System (GIS), 
map basics, projection and coordinate systems, vector and raster data, spatial and attribute 
data input and management, data display, cartography, vector and raster data analysis, 
development of Geographic Information Systems on websites. 
 
 
4123816   การโปรแกรมเกม       3(2-2-5) 
   (Game Programming)  
   ทฤษฎีเกมและแนวโน้มของเกมในปัจจุบัน อัลกอริธึมที่ใช้ในการสร้างเกม การ
ออกแบบกราฟิกและความสวยงามของเกม กลไกการจ าลองสถานการณ์ ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม การ
ประมวลผลแบบเรียลไทม์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของเกม การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
   Game theory, the trend of today's games, algorithm for game making, 
graphic design and attractiveness of the game, mechanism simulation, artificial intelligence for 
game, real-time processing, game software engineering, the interaction between humans and 
computers. 
 
 
4123817   การจัดการนวัตกรรม      3(3-0-6) 
   (Innovation Management)   
   ประเภทและรูปแบบ องค์ความรู้ของนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์
การจัดการนวัตกรรม การแสวงหาและการถ่ายโอนนวัตกรรมการสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 
การน านวัตกรรมออก สู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์การประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 
   Innovation types and models, knowledge of innovation, innovation 
creation process, innovation management strategy, searching and transferring of innovation, 
creating partnership for innovation business development, launching innovation to market for a 
commercial purpose, innovation achievementevaluation. 
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4124823   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
   (Object-Oriented Analysis and Design)  
   แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุวัฏจักรของการพัฒนาระบบงานขั้นตอนการ
วิเคราะห์ระบบการสร้างแบบจ าลอง ความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคสหลักการใช้ภาษาทางภาพ ออกแบบ  
ยูเอ็มแอล การออกแบบคลาสความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างระบบงานแนวคิดเกี่ยวกับการ
ทดสอบระบบงาน 
   Concepts of object-oriented technology, cycle of system development, 
system analysis workflow, model creation, requirement, usability of use case techniques, 
principle of diagram usage, UML design, class design, relational class and object, workflow 
creation, concepts of testing system. 
 
 
 
4124826   การทดสอบซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
   (Software Testing)  
   การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับการทดสอบ การ
ตรวจสอบซอฟต์แวร์ การจัดการทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบกรณีทดสอบ เครื่องมือที่ ใช้ในการทดสอบ การ
วางแผนและจัดท าเอกสารการทดสอบ 
   Introduction to software testing, Software testing techniques, levels of 
testing, Software inspection, software management, test case design, testing tools, test 
planning and documentation. 
 
 
4124827   การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
   (Entrepreneurship)   
   แนวคิดการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสในนวัตกรรม 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม การตลาดส าหรับธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและการจัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม จรรยาบรรณของนัก
ธุรกิจ 
   Innovative and Startup Concepts of building a business and being an 
entrepreneur, The opportunities for innovation, Feasibility study of technology and innovation 
business, Marketing for technology and innovation businesses, Form of business establishment 
and financing for technology and innovation businesses, Business ethics. 
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 3.3) กลุ่มวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
 
 
4121801   การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน     3(2-2-5) 
   (Python Programming)  
   พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ชนิดของข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างการ
ควบคุม ฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ลิสต์ ทูเพิล เซ็ต ดิกชันนารี เรนจ์ ไลบรารีภาษาไพธอนส าหรับการ
ประมวลผลเชิงตัวเลข อาร์เรย์และแมทริกซ์ ฟังก์ชันเวียนเกิด ไลบรารีส าหรับการแสดงผลข้อมูล 
   Basic Python programming, basic data types, control structures, and 
functions, python built-in data structures: lists, tuples, sets, dictionaries, and range, python 
numerical processing library, arrays and matrix, recursions, library for data visualization. 
 
 
4123819   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     3(2-2-5) 
   (Decision Support System) 
   ความหมายและองค์ประกอบของการตัดสินใจ รูปแบบการน าเสนอ การหาวิธีที่
เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องการจ าลองและแบบจ าลองที่เกี่ยวข้อง การน าระบบสนันสนุนการ
ตัดสินใจไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา 
   Definition and elements of the decision, presentation pattern, 
searching for suitably related mathematical model, simulation and related models, utility 
application of decision support system, and examples of case study. 
 
 
4124820   การประมวลผลภาพ      3(2-2-5) 
   (Image Processing) 
   โมเดลคณิตศาสตร์ของภาพ ระบบภาพสองมิติ และสามมิติการแซมปลิ้งและการให้
ค่าเชิงตัวเลข ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มและคุณสมบัติภาพการท าภาพให้เรียบขึ้น การท าภาพให้คมชัดขึ้น การน า
เทคนิคประมวลผลภาพไปประยุกต์ใช้งาน 
   Mathematical model of image, 2D and 3D system, sampling and 
numerical value, Fourier transform and image properties, smooth and clear image making, 
usability application of image processing techniques. 
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4124821   การเรียนรู้ของเครื่องจักร       3(2-2-5) 
   (Machine Learning) 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงอุปนัยและนิรนัย การเรียนรู้เบย์อย่างง่าย ต้นไม้
ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมแรง การลดมิติข้อมูล การ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ปัญหาการเข้ากันมากเกินไป การประเมินความถูกต้องของการเรียนรู้ การตรวจสอบ
ไขว ้
   Learning theory, inductive and deductive learning, naïve Bayesian 
learning, decision trees, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, 
dimensionality reduction, principal component analysis, overfitting problem, measuring 
learning accuracy, cross-validation. 
 
 
4124822    ระบบฐานความรู้        3(2-2-5) 
   (Knowledge Based Systems)  
   แนวคิด หลักการ การแสดงความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ของระบบฐานความรู้ การ
จัดสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ และเก่ียวข้องกับวงจรการพัฒนาระบบฐานความรู้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ เทคนิค
การก าหนด รูปแบบความคิด และเทคนิคการสกัดองค์ความรู้จากข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
   Concepts, principle, knowledge representation and techniques of 
knowledge-based systems, implementation of expert system and relation with system 
development life cycle consist of analysis, conceptual modeling techniques, and techniques 
for automatic knowledge extraction from data.  
 
 
4124824   การเรียนรู้เชิงลึก        3(2-2-5) 
   (Deep Learning) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึก พื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียม 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบตื้นและแบบลึก อัลกอริธึมการหาค่าที่ดีที่สุด การปรับแต่งไฮเปอร์พารามิเตอร์ ความ
เป็นมาของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเวียนเกิด การประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเวียนเกิด 
   Introduction to Deep Learning, Neural Networks Basics, Shallow Neural 
Networks and Deep Neural Networks, Optimization algorithms, Hyperparameter Tuning, 
Foundations of Convolutional Neural Network, Applications of Convolutional Neural Network, 
Recurrent Neural Networks, Natural Language Processing using Recurrent Neural Networks. 
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4124825    ระบบผู้เชี่ยวชาญ        3(2-2-5) 
   (Expert Systems) 
   ตัวแบบแสดงข้อมูลและความรู้ วิธีการแก้ปัญหาแบบทั่วไป การค้นหาอย่างฉลาด 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร เครือข่ายประสาทและตรรกะแบบคลุมเครือ ออกแบบและท าให้เป็นผลของระบบ
ผู้เชี่ยวชาญน าไปสร้างระบบฐานความรู้ 
   Model of information and knowledge representation, general solution 
method, intelligent search, machine learning, neural network, fuzzy logic, design and 
implement an expert system, implementation of knowledge-based system. 
 
 
 
4124828    การท าเหมืองข้อมูล       3(2-2-5) 
   (Data Mining) 
   ความรู้พื้นฐานของเทคนิคเหมืองข้อมูล ความรู้พื้นฐานของอัลกอริธึมที่ใช้พัฒนา
เหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การวัดประสิทธิผลของเหมืองข้อมูล การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการท าเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้กับงานจริง กรณีศึกษาเทคนิคเหมืองข้อมูล 
   Introduction to data mining techniques, algorithms in data mining, data 
analysis with data mining techniques, effective measurement of data mining, using data mining 
application, application of data mining techniques in real work, case study.  
 
 
 
4124829    การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ      3(2-2-5) 
   (Cloud Computing)  
   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นแนะน า แนวคิดของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ 
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่ม
เมฆ แนวโน้มของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
   Introduction to cloud computing, cloud computing concept, basic 
structure for cloud computing, development and installation of applications on cloud 
computing, trends of cloud computing. 
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4124833    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์   3(2-2-5) 
   (Special Topics in Data Science and Artificial Intelligence) 
   หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ที่ใหม่หรือน่าสนใจ หรือ
ว่าเป็นเนื้อหาวิชาขั้นสูงกว่าที่เคยลงทะเบียนแล้ว โดยรายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการเรียนที่เปิดสอน 
   Topics related to interesting data science and artificial intelligence or 
advanced topics have been registered. The topic details will be provided during the semester. 
 
 
 4)  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม บังคับเรียน 7 หน่วยกิต       
 
4123901    เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์               1(90)                                    
   (Preparing for  Field Experience in Computer Science) 
   เตรียมความพร้อมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ให้
ได้รับความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   Preparation for field experiences in computer science, gaining 
knowledge and skills in computer science 
 
4123902    เตรียมสหกิจศึกษา                  1(90)                                    
   (Pre-Cooperative Education)  
   หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงาน
หรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไป
ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
   Principle, concept, process and steps of Cooperative Education, 
relevant rules and regulation of Cooperative Education, basic knowledge and techniques in job 
application, workplace selection, method of writing application letter, job interview, basic 
knowledge and skills needed for working in workplace, quality management system, project or 
product presentation techniques, academic report writing, personality development, ethic and 
code of conduct in profession before practicing in workplace. 
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4124903    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์     6(540) 
   (Field Experience in Computer Science) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4123901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์  
   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การ หน่วยงานหรือ
สถานประกอบการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในวิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
   Provide students with practical experience in the organization with 
computer professionals, gain knowledge, skills, good attitude and experience in computer 
science. 
 
 
4124904    สหกิจศึกษา              6 หน่วยกิต 
   (Cooperative Education) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 4123902 เตรียมสหกิจศึกษา   
   การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัด
ให้มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
   Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 
cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and workplace; 
theory and practice are applied in real situation as temporary employee at MOU workplace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาหลักสูตร มคอ.1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
เปรียบเทียบ  
(หน่วยกิต) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  
ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต - - 

 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต - - 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต - - 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต - - 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 
8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 

- - 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 101 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 94 หน่วยกิต 94 หน่วยกิต - - 
วิชาแกน  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต - - 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 53 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต เพ่ิม 7 เพ่ิม 9 

วิชาเฉพาะด้านเลือก  - 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต ลด 15 ลด 15 
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต เพ่ิม 1 - 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต - - 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  

120 หน่วยกิต 137 หน่วยกิต  136 หน่วยกิต 130 หน่วยกิต 130 หน่วยกิต - - 
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ตารางแสดงการเทียบรายวิชาตามกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

กลุ่มประเด็น
ด้านองค์การ
และระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่ม
เทคโนโลยี
เพื่องาน
ประยุกต์ 

กลุ่มเทคโนโลยี
และวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์ 

กลุ่มโครงสร้าง
พื้นฐานของ

ระบบ 

กลุ่มฮาร์ดแวร์
และ

สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

4121101 คณิตศาสตร์ดสิครตี      
4121102 สถิตสิ าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

     

4122103 แคลคลูัสและเรขาคณิต
วิเคราะห ์

     

4122104 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      
4121201 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต ์      

4122202 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ      

4123203 การวิเคราะห์ข้อมลู
ขนาดใหญ ่      

4122301 ปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร ์

     

4122302 ระบบฐานข้อมลู      
4123303 วิทยาการข้อมูล
เบื้องต้น      

4123304 อินเทอร์เน็ตส าหรับ
สรรพสิ่ง 

     

4121401 หลักการเขียน
โปรแกรม 

     

4121402 การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ

     

4121403 โครงสร้างข้อมูลและ
การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธ ี

     

4122404 การเขียนโปรแกรมบน
เว็บ      

4123405 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์      



-104- 
 

 

รายวิชา 

กลุ่มประเด็น
ด้านองค์การ
และระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่ม
เทคโนโลยี
เพื่องาน
ประยุกต์ 

กลุ่มเทคโนโลยี
และวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์ 

กลุ่มโครงสร้าง
พื้นฐานของ

ระบบ 

กลุ่มฮาร์ดแวร์
และ

สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

4121501 วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น      

4122502 คอมพิวเตอร์กราฟิก      
4123503 ปัญญาประดิษฐ ์      
4123504 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์      
4123505 ระบบปฏิบัติการ      
4123601 องค์การและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์

     

4123701 สัมมนาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์      

4123702 โครงงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1      

4124703 โครงงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2      

4121801 การเขยีนโปรแกรม
ภาษาไพธอน 

     

4121802 การสื่อสารข้อมลู      
4121803 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์  

     

4122804 การดูแลและซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

     

4122805 ทฤษฎีการค านวณ      
4122806 พัฒนาโปรแกรม
ประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

     

4122807 เทคโนโลยีมลัตมิีเดีย      
4122808 อี-สปอร์ต      
4122809  
การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมลู
และภาษาเอสคิวแอล  
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รายวิชา 

กลุ่มประเด็น
ด้านองค์การ
และระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่ม
เทคโนโลยี
เพื่องาน
ประยุกต์ 

กลุ่มเทคโนโลยี
และวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์ 

กลุ่มโครงสร้าง
พื้นฐานของ

ระบบ 

กลุ่มฮาร์ดแวร์
และ

สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

4122810 การเขียนโปรแกรม
ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล      

4123811 การจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์      

4123812 สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร ์

     

4123813 การประยุกต์
คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน      

4123814 เว็บเซอร์วสิ 
     

4123815 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์       

4123816 การโปรแกรมเกม      
4123817 การจัดการนวัตกรรม      
4123818 ความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร ์      

4123819 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ      

4124820 การประมวลผลภาพ      
4124821 การเรยีนรู้ของ
เครื่องจักร  

     

4124822 ระบบฐานความรู ้
     

4124823 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงวัตถ ุ

     

4124824 การเรยีนรู้เชิงลึก      
4124825 ระบบผู้เชี่ยวชาญ      
4124826 การทดสอบซอฟต์แวร ์      
4124827 การเป็นผู้ประกอบการ      

4124828 การท าเหมืองข้อมลู      
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รายวิชา 

กลุ่มประเด็น
ด้านองค์การ
และระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่ม
เทคโนโลยี
เพื่องาน
ประยุกต์ 

กลุ่มเทคโนโลยี
และวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์ 

กลุ่มโครงสร้าง
พื้นฐานของ

ระบบ 

กลุ่มฮาร์ดแวร์
และ

สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

4124829 การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 

     

4124830 การสร้างและการ
จ าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร ์

     

4124831 การค้นคืนสารสนเทศ      
4124832 หัวข้อพิเศษทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์  

     

4124833 หัวข้อพิเศษทาง
วิทยาการข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ ์

     

4123901 เตรยีมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร ์      

4123902 เตรยีมสหกิจศึกษา      
4124903 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร ์

     

4124904 สหกิจศึกษา      
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ตารางแสดงการเทียบสาระการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
และรายวิชาของหลักสูตร 

 
ตารางแสดงการเทียบสาระการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานและรายวิชาของหลักสูตร 
 (หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงจ านวนชั่วโมงสอนขั้นต่ า) 

ล าดับ องค์ความรู้ขั้นต่ าตามกรอบมาตรฐาน CS 
รายวิชาแกนและรายวิชาเฉพาะบังคับ 

ของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

1 โครงสร้างดิสครีต (Discrete Structures) 
(43 core hours – ตัวย่อ DS) 

o Functions Relations and Sets (6) 
o Basic Logic (6) 
o Proof Techniques (3) 
o Basics of Counting (5) 
o Graphs and Trees (5) 
o Discrete Probability (6) 
o Recurrence Relation (6) 
o Generating Function (6) 

- 4121101 คณิตศาสตร์ดิสครีต 

2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming 
Fundamentals) 
(47 core hours – ตัวย่อ PF) 
o Fundamental Constructs (9) 
o Algorithmic Problem Solving (6) 
o Data Structures (10) 
o Recursion (4) 
o Event Driven Programming (4) 
o Object Oriented (8) 
o Foundations Information Security (2) 
o Secure Programming (4) 

- 4121401 หลักการเขียนโปรแกรม 
 

3 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (Algorithms and 
Complexity) 
(31 core hours – ตัวย่อ AL) 

- 4121403 โครงสร้างข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
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ล าดับ องค์ความรู้ขั้นต่ าตามกรอบมาตรฐาน CS 
รายวิชาแกนและรายวิชาเฉพาะบังคับ 

ของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
o Basic Analysis (4) 
o Algorithmic Strategies (6) 
o Fundamental Algorithms (12) 
o Distributed Algorithms (3) 
o Basic Computability (6) 

4 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม (Architecture and 
Organization) 
(36 core hours – ตัวย่อ AR) 
o Digital Logic (7) 
o Data Representation (9) 
o Assembly Level Organization (3) 
o Memory Architecture (5) 
o Functional Organization (6) 
o Multiprocessing (6) 

- 4123601 องค์การและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

5 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)  
(18 core hours – ตัวย่อ OS) 
o Overview of Operating Systems (2) 
o Operating System Principles (2) 
o Concurrency (6) 
o Scheduling and Dispatch (3) 
o Memory Management (5) 

- 4123505 ระบบปฏิบัติการ 

6 การประมวลผลเครือข่าย(Net-Centric Computing) 
(18 core hours– ตัวย่อ NC) 
o Introduction (2) 
o Network Communication (7) 
o Network Security (6) 
o Web Organization (3) 

- 4123304 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพ
สิ่ง 

 

7 ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming 
Languages) 

- 4121402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
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ล าดับ องค์ความรู้ขั้นต่ าตามกรอบมาตรฐาน CS 
รายวิชาแกนและรายวิชาเฉพาะบังคับ 

ของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
(21 core hours– ตัวย่อ PL) 
o Overview (2) 
o Virtual Machines (1) 
o Basic Language Translation (2) 
o Declarations and Types (3) 
o Abstraction Mechanisms (3) 
o Object-Oriented Programming (10) 

8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-
Computer Interaction) 
(8 core hours – ตัวย่อ HC) 
o Foundations (6) 
o Building GUI Interfaces (2) 

- 4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์ 

9 กราฟิกและการประมวลผลภาพ (Graphics and 
Visual Computing) 
(3 core hours– ตัวย่อ GV) 
o Fundamental Techniques (2) 
o Graphics Systems (1) 

- 4122502 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

10 ระบบชาญฉลาด (Intelligent Systems)  
(10 core hours– ตัวย่อ IS) 
o Fundamental Issues (1) 
o Basic Search Strategies (5) 
o Knowledge Based Reasoning (4) 

- 4123503 ปัญญาประดิษฐ์ 

- 4123303 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
 

11 การจัดการสารสนเทศ(Information Management) 
(11 core hours – ตัวย่อ IM) 
o Information Models (4) 
o Database Systems (3) 
o Data Modeling (4) 

- 4122302 ระบบฐานข้อมูล 

- 4122202 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and 
Professional Issues) 

- 4121501 วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
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ล าดับ องค์ความรู้ขั้นต่ าตามกรอบมาตรฐาน CS 
รายวิชาแกนและรายวิชาเฉพาะบังคับ 

ของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
(16 core hours– ตัวย่อ SP) 
o History of Computing (1) 
o Social Context (3) 
o Analytical Tools (2) 
o Professional Ethics (3) 
o Risks (2) 
o Intellectual Property (3) 
o Privacy and Civil Liberties (2) 

- 4123701 สัมมนาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

13 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  
(31 core hours – ตัวย่อ SE) 
o Software Design (8) 
o Using APIs (5) 
o Tools and Environments (3) 
o Software Processes (2) 
o Requirements Specifications (4) 
o Software Validations (3) 
o Software Evolution (3) 
o Software Project Management (3) 

- 4123405 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

- 4123702 โครงงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 

- 4124703 โครงงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2 
 

14 ศาสตร์เพื่อการค านวณ (Computational Science)  
(9 core hours) 

- 4122104 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer 
Science 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science 

ไม่มีการเปลี่ยนช่ือหลักสูตรและชือ่
ปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อปริญญา 
2.1  ช่ือเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

ช่ือย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
2.2  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science) 

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

2. ชื่อปริญญา 
2.1  ช่ือเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ช่ือย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
2.2  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science) 

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

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
3.1 กลุ่มวิชาแกน 12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
3.2 กลุ่มวิชาเอก 101 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 
 1) เอกบังคับ 53  หน่วยกิต 51  หน่วยกิต 

 2) เอกเลือก 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 

 3) วิชาภาคสนาม  6   หน่วยกิต  7   หน่วยกิต 
3.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี  6   หน่วยกิต  6   หน่วยกิต  

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
3.1 กลุ่มวิชาแกน 12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
3.2 กลุ่มวิชาเอก 94  หน่วยกิต 94 หน่วยกิต 
 1) เอกบังคับ 60  หน่วยกิต 60  หน่วยกิต 

 2) เอกเลือก 15  หน่วยกิต 15  หน่วยกติ 

 3) วิชาภาคสนาม  7   หน่วยกิต  7   หน่วยกิต 
3.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี  6   หน่วยกิต  6   หน่วยกิต  

ปรับจ านวนหน่วยกิต วิชาเอกบังคบั
เพิ่มขึ้น 7 หน่วยกิตในส่วนของฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และเพิ่มขึ้น 9 
หน่วยกิตในสหกิจศึกษา และลด
จ านวนหน่วยกิตวิชาเอกเลือกลง 15 
หนว่ยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร       137 หน่วยกิต      136 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  130 หน่วยกิต  130 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์
ใน มคอ.1) 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมวด/กลุ่ม
วิชา 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

กลุ่มวชิาแกน   

4121102 สถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Statistics for Computer Science)  
สถิติ ตัวแปร ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มและการแจกแจง
ของ ตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และการออกแบบการทดลอง การถดถอยเชิงเส้น สหสัมพันธ์การถดถอยเชิงเส้น การ
วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภทซอฟต์แวร์ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 

4121102 สถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
(Statistics for Computer Science) 
สถิติ ตัวแปร ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง 
สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท ซอฟต์แวร์ทางสถิติใน
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาให้กระชับขึ้น
เพื่อเพิ่มเวลาเรียนใน
ส่วนของการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร ์

 4121104  คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 
(Discrete Mathematics)   
เซต ล าดับ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทาง
คณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ า วิธีการนับ ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับทฤษฎีต้นไม้และกราฟ และการประยุกต์ใช้ 

4121101 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 
(Discrete Mathematics) 
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ หลัก
ของการนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้และพีชคณิตบูลีน 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาให้กระชับขึ้น, 
เพิ่มเนื้อหาส่วน
พีชคณิตบูลีนและ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4122101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)  
(Calculus and Analytic Geometry)  
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง ปฏิกิริยานุพันธ์ปริพันธ์จ ากัดเขต อนุพันธ์
ของฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ 

4122103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
(Calculus and Analytic Geometry) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ เรขาคณิตของฟังก์ชันพหุนามและฟังก์ชันอดิศัย 
ลิมิต อนุพันธ์ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา เพิ่มพื้นฐาน
ทางเรขาคณิตและ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4122105 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
(Numerical Analysis)  
ทฤษฎีเบื้องต้นของการค านวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์เวียนเกิด การแทนตัวเลขใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ควาแม่นย าและความเท่ียงตรง ความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการ 
การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การ
ค านวณโดยใช้เมตริกซ์และวิธีของเกาส์ การประมาณค่าในช่วง การถดถอยแบบก าลังสอง

4122104 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5)  
(Numerical Analysis)  
การแทนตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ ความแม่นย าและความเที่ยงตรง ความคลาดเคลื่อน 
ขั้นตอนวิธีการหารากของสมการ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การ
ค านวณโดยใช้เมตริกซ์และวิธีของเกาส์ การถดถอยแบบก าลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์
และการอินทิกรัลเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ฝึก

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาให้กระชับขึ้น
เพื่อเพิ่มเวลาเรียนใน
ส่วนของการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
และเปลี่ยนรหัส
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หมวด/กลุ่ม
วิชา 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

น้อยที่สุด การหาอนุพันธ์และการอินทิกรัลเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ 

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์เชิงตัวเลข รายวิชา 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

ด้านบังคับ   

4121201 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
(Computer Laws and Ethics)   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลและสังคมความรับผิดชอบของผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่มีต่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จริยธรรมความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และความ
เป็นเจ้าของข้อมูล 

 ยกเลิกรายวิชา
เนื่องจากมีเน้ือหานอ้ย 
สามารถผนวกรวมใน
รายวิชาอื่นหรือจัดเป็น
การอบรมได้ 

 4122707 เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
(Internet  Technology and Application)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่าย 
การสร้างเว็บเพจ การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ตเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ 

4121201 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 3(2-2-5) 
(Internet Technology and Website)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่าย 
การสร้างเว็บเพจ การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ตเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ 

เปลี่ยนชื่อวิชา, เปลี่ยน
รหัสรายวิชา และย้าย
จากวิชาเลือกมาเป็น
วิชาบังคับ 

 4122202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
(System Analysis and Design)  
วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ การออกแบบการแสดงผล การไหลของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล  และการ
เขียนเอกสารประกอบระบบงาน 

4122202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
(System Analysis and Design)  
วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ การออกแบบการแสดงผล การไหลของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล  และการ
เขียนเอกสารประกอบระบบงาน 

คงเดิม 

  4123203 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
(Big Data Analytics) 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการและการท างานกับชุดข้อมูลที่มีปริมาณ
มาก สถาปัตยกรรมการประมวลผลข้อมูลแบบแมปรีดิวซ์ การเขียนโปรแกรมด้วยอัลกอริธึม
แมปรีดิวซ์ ระบบนิเวศและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับแมปรีดิวซ์ เช่น ฮาร์ดูป, มาเฮาท์, พิก, 
หรือ ไฮฟ์ 
 

รายวิชาใหม ่
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 4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Human-Computer Interaction)  
การออกแบบระบบปฏิสัมพนัธ์ขั้นแนะน า การค านวณแบบธรรมชาติและมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
ในการออกแบบระบบ การออกแบบการปฏสิัมพันธ์ ตัวแบบผู้ใช้และการพัฒนา กระบวนการ
ออกแบบระบบที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การวิเคราะห์งาน การรวบรวมความต้องการ การสร้าง
กรอบเร่ืองราวและการสร้างต้นแบบ จิตวิทยาด้านความจ า จิตวิทยาด้านการเรียนรู้การรับรู้ 
วิวัฒนาการทางด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

4122301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Human-Computer Interaction)  
ระบบปฏิสัมพันธ์ขั้นแนะน า วิวัฒนาการทางด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ 
มนุษย์และหลักการยศาสตร์ จิตวิทยาด้านความจ า จิตวิทยาด้านการเรียนรู้ การรับรู้ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งาน การรวบรวมความต้องการ ประสบการณ์ของผู้ใช้ 
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์โดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ฝึก
ปฏิบัติการสร้างกรอบเร่ืองราวและการสร้างต้นแบบ 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา เพื่อเพิ่ม
เนื้อหาการฝกึปฏิบัติ
จริงให้มากขึ้น 

 4122303 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
(Database Systems)   
การออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การนอร์มอลไรท์เซชัน การค้นคืนข้อมูล 
ความสมบูรณ์และความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสม 

4122302 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)                      
(Database Systems)  
การออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การนอร์มอลไรท์เซชัน การค้นคืนข้อมูล ความ
สมบูรณ์และความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่เหมาะสม 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

  4123303 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
(Fundamental of Data science)   
นิยามของวิทยาการข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโมเดล การจัดเตรียมข้อมูล การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ สถิติและการสร้าง ภาพนามธรรม เหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง 
 

รายวิชาใหม ่

 4124752 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
(Internet of Things)  
อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่งขั้นแนะน า แนวโน้มของอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่งในปัจจุบัน 
ความส าคัญของอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่งในสังคม พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การ
ออกแบบ สร้างและประยุกต์อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง การเขียนโปรแกรมบน
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง 

4123304 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง 3(2-2-5)         
(Internet of Things) 
อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่งขั้นแนะน า พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง การออกแบบ การสร้าง พัฒนาอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพ
สิ่ง ฝึกปฏิบัติด้วยการประยุกต์อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่งกับงานด้านต่างๆ 
 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาเพื่อเน้นการ
พัฒนาโครงงานจริง, 
เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
และย้ายจากวิชาเลือก
มาเป็นวิชาบังคับ 
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 4121404 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
(Principles of Programming)  
ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การควบคุม การไหลของขั้นตอนวิธี การเขียน
โปรแกรมจากขั้นตอนวิธี การควบคุมโปรแกรมแบบล าดับ แบบเลือก แบบวนซ้ า และผังงาน 
การก าหนด ตัวแปร การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้รูปแบบและไวยากรณ์ของภาษาใดภาษาหนึ่ง โปรแกรมตัวอย่าง
และการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

4121401 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
(Principles of Programming)   
แนวคิดของคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนา
โปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นแนะน าด้วยโปรแกรมภาษาระดับสูง ผังงาน ซูโดโค้ด การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรก ชนิด
ข้อมูล ตัวแปร โครงสร้างควบคุม อาร์เรย์ ฟังก์ชัน การน าเข้า/การส่งออก ไฟล์ และฝึกปฏิบัติ 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาให้กระขบัขึ้น
และเปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

 4121405 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
(Object-Oriented Programming)   
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ พื้นฐานของภาษาโปรแกรมเชิง
วัตถุ คุณสมบัติของคลาส แพ็คเกจ การสร้างวัตถุ การสืบทอด การซ่อนสารสนเทศและการ
ห่อหุ้ม โพลีมอร์ฟิสซึม โปรแกรมตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

4121402 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
(Object-Oriented Programming)  
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ พื้นฐานของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คุณสมบัติของคลาส แพ็คเกจ การสร้างวัตถุ การสืบทอด การซ่อนสารสนเทศและการห่อหุ้ม 
โพลีมอร์ฟิสซึม โปรแกรมตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4122403 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริธึม 3(2-2-5) 
(Data Structures and Algorithm Analysis)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว การเรียกซ้ า ต้นไม้ 
กราฟ การเรียงล าดับ การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์อัลกอริธึม โปรแกรมตัวอย่างด้วยภาษา
ใดภาษาหนึ่ง และการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

4121403 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
(Data Structures and Algorithm Analysis)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว การเรียกซ้ า ต้นไม้ 
กราฟ การเรียงล าดับ การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี โปรแกรมตัวอย่างด้วยภาษา
ใดภาษาหนึ่ง และการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
 

แก้ไขชื่อวิชาเป็น
ภาษาไทยแทนค าทับ
ศัพท์และเปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

 4123603 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
(Web Programming)  
การพัฒนาและการออกแบบโปรแกรมบนเว็บ ภาษาไฮเปอร์เท็กซ์ การใช้สไตล์ชีต การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาจาวาสคริปต์ การเชื่อมโยงโปรแกรมบนเว็บกับฐานข้อมูล การจัดการ 
การรักษาความปลอดภัยและการดูแลเว็บไซต์ 

4122404 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
(Web Programming)              
การพัฒนาและการออกแบบโปรแกรมบนเว็บ ภาษาไฮเปอร์เท็กซ์ การใช้สไตล์ชีต การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาจาวาสคริปต์ การเชื่อมโยงโปรแกรมบนเว็บกับฐานข้อมูล ตัวอย่าง
โปรแกรมและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาเพิ่มเน้ือหา
การฝึกปฏิบัติจริง, 
เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
และย้ายจากวิชาเลือก
มาเป็นวิชาบังคับ 
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 4123402 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
(Software Engineering)  
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ
และข้อก าหนด การประมาณราคาซอฟต์แวร์ แบบจ าลอง และกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์  
เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์  ฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์  
การบริหารและ  การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  การเขียน
เอกสารประกอบการสร้างซอฟต์แวร์ คู่มือส าหรับผู้ใช้และคู่มือทางเทคนิค 

4123405 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
(Software Engineering)  
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ 
การประมาณราคาซอฟต์แวร์ แบบจ าลองและกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์  เทคนิคการ
ทดสอบและการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์  ฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารและจัดการ
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การเขียนเอกสารคู่มือส าหรับผู้ใช้และ
คู่มือทางเทคนิค 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
และแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาให้กระชับขึ้น 

 4121501 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
(Introduction to Computer Science)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม โปรแกรมและภาษาโปรแกรม ล าดับชั้น
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ความส าคัญของอัลกอริธึม วากยสัมพันธ์และความหมาย 
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์  ตัวแปลโปรแกรม การประมวลผลข้อมูล แฟ้ม
และฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ภาษาธรรมชาติ และระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4121501 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
(Introduction to Computer Science)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม โปรแกรมและภาษาโปรแกรม ล าดับชั้น
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ความส าคัญของอัลกอริธึม วากยสัมพันธ์และความหมาย 
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์  ตัวแปลโปรแกรม การประมวลผลข้อมูล แฟ้ม
และฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ภาษาธรรมชาติ และระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 

คงเดิม 

 4122505 คอมพวิเตอร์กราฟกิ 3(2-2-5) 
(Computer Graphics)  
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิกแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ หลักการและเทคนิคของ
การสร้างภาพกราฟิก สองมิติและสามมิติ การท าภาพเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ด้านกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ฝึกปฏิบัติและการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

4122502 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
(Computer Graphics)  
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิกแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ หลักการและเทคนิคของการ
สร้างภาพกราฟิก สองมิติและสามมิติ การท าภาพเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้าน
กราฟิกเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ฝึกปฏิบัติและการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4123506 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
(Artificial Intelligence)  
กรรมวิธีของปัญญาประดิษฐ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการแทนความรู้ การแก้ปัญหา การค้นหา
ข้อมูล การเล่นเกมส์ การรับรู้แบบอย่าง การพิสูจน์ทฤษฎีบท ระบบนิรนัยโดยคอมพิวเตอร์ 

4123503 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
(Artificial Intelligence)  
กรรมวิธีของปัญญาประดิษฐ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการแทนความรู้ การแก้ปัญหา การค้นหา
ข้อมูล การเล่นเกมส์ การรับรู้แบบอย่าง การพิสูจน์ทฤษฎีบท ระบบนิรนัยโดยคอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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การใช้ภาษาธรรมชาติ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาปัญญาประดิษฐ์ การใช้ภาษาธรรมชาติ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาปัญญาประดิษฐ์ 

  4123504 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Computer Network)  
โพรโทคอลเครือข่ายและการสื่อสาร แบบจ าลองโอเอสไอและแบบจ าลองทีซีพี/ไอพี  การ
ก าหนดหมายเลขไอพี การแบ่งเครือข่ายย่อยไอพี อีเทอร์เน็ต เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย 
แนวคิดการเลือกเส้นทางการเลือกเส้นทางคงที่ การเลือกเส้นทางแบบพลวัต: อาร์ไอพี และ 
โอเอสพีเอฟ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายด้วย
โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์จริง 

รายวิชาใหม่ เพื่อความ
สมบูรณ์ของวิชาใน
หลักสูตร 

 4123401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
(Operating Systems)  
ระบบปฏิบัติการขั้นแนะน า การจัดการ และการก าหนดล าดับกระบวนการ            การ
ประสานเวลากระบวนการ การก าหนดการประมวลผลกลาง ภาวะติดตาย การจัดการ
หน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การติดต่อสื่อสารด้วยกระบวนการขัดจังหวะ  การ
จัดสรรทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแฟ้มข้อมูล การแบ่งกันใช้เวลา 

4123505 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
(Operating Systems)   
ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการก าหนดล าดับกระบวนการ การจัดการ
หน่วยความจ า ระบบแฟ้ม การจัดอุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาให้กระชับขึ้น
ตามยุคสมัยและ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4123602 องค์การและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Computer Organization and Architecture)  
วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัย การออกแบบหน่วยประมวลผล
กลาง การท างานของชุดค าสั่ง ระบบบัส หน่วยการค านวณและตรรกะ ริจิสเตอร์  ล าดับชั้น
ของหน่วยความจ า การจัดการกับหน่วยความจ า การท างานระบบไปป์ไลน์ ระบบ
ประมวลผลแบบขนาน ตัวประมวลผลหลายตัว การประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

4123601 องค์การและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Computer Organization and Architecture) 
แนวคิดของการจัดองค์การและสถาปัตยกรรม ระบบคอมพิวเตอร์ พื้นฐานสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมซีพียู องค์ประกอบและการ
ออกแบบหน่วยประมวลผลกลาง ชุดค าสั่ง การออกแบบหน่วยการค านวณและตรรกะ การ
จัดการกับหน่วยความจ า การท างานระบบไปป์ไลน์ ประสิทธิภาพและการเพิ่มสมรรถนะ 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาให้กระชับขึ้น
และเปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

 4123302 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Seminars in Computer Science)  
สัมมนาหัวข้อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะใน

4123701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)                      
(Seminars in Computer Science)  
สัมมนาหัวข้อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการ

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
และลดจ านวนหน่วย
กิต เนื่องจากเน้น

-118- 



 

 

หมวด/กลุ่ม
วิชา 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

การค้นคว้าข้อมูลและบทความทางวิชาการในศาสตร์คอมพิวเตอร์การอภิปรายความรู้จาก
การค้นคว้า การเรียบเรียงข้อมูลและบทความ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

ค้นคว้าข้อมูลและบทความทางวิชาการในศาสตร์คอมพิวเตอร์การอภิปรายความรู้จากการ
ค้นคว้า การเรียบเรียงข้อมูลและบทความ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง 

 4123304 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3) 
(Senior Project in Computer Science 1)  
หัวข้อในการพัฒนาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิค
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา เสนอเค้าโครงต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการประเมินโครงงาน เขียนรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับโครงงาน 

4123702 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(1-0-2)                      
(Senior Project in Computer Science 1)  
หัวข้อในการพัฒนาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิค
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา เสนอเค้ าโครงต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาและ
คณะกรรมการประเมินโครงงาน เขียนรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
โครงงาน 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
และลดจ านวนหน่วย
กิต เนื่องจากเน้น
การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง 

 4124305 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
(Senior Project in Computer Science 2)  
พัฒนาโครงงานตามที่เสนอเค้าโครงในโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  1  ให้เสร็จ
สมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบ และน าเสนอโครงงานต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินโครงงาน 

4124703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
(Senior Project in Computer Science 2) 
พัฒนาโครงงานตามที่เสนอเค้าโครงในโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  ให้เสร็จสมบูรณ์ 
ทดสอบ และติดต้ังระบบ ส่งเอกสารประกอบ และน าเสนอโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการประเมินโครงงาน 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124306 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ส าหรับสหกิจศึกษา 3(2-2-5) 
(Senior Project in Computer Science for Co-operative Education)  
พัฒนาโครงงานในสถานประกอบการ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบ และ
น าเสนอโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินโครงงานจากสถาน
ประกอบการ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับวิชา
โครงงาน 1, 2 และสห
กิจศึกษา 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

ด้านเลือก   

4121601 การสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 
(Data Communication)  
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย  ข้อมูลและสัญญาณ สื่อกลาง
ในการส่งข้อมูล รูปแบบของการส่งข้อมูล เทคนิคการแปลงสัญญาณและการผสมสัญญาณ  
การตรวจจับความผิดพลาดและการแก้ไขข้อมูล การควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูลและ
โปรโตคอล 

4121802 การสื่อสารข้อมูล (2-2-5) 
(Data Communication) 
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย ข้อมูลและสัญญาณ สื่อกลางใน
การส่งข้อมูล รูปแบบของการส่งข้อมูล เทคนิคการแปลงสัญญาณและการผสมสัญญาณ  การ
ตรวจจับความผิดพลาดและการแก้ไขข้อมูล การควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูลและโปรโตคอล 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
และย้ายจากวิชาบังคับ
มาเป็นวิชาเลือก 
เนื่องจากเนื้อหา
รวมอยู่ในวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
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 4121504 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
(English for Computer Science)  
พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิธีการสืบค้นบทความ การ
อ่านทางวิชาการ การแปล การท าความเข้าใจศัพท์ส าคัญและรูปประโยค การท าความเข้าใจ
และการสรุปประเด็นในบทความวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4121803 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
(English for Computer Science)  
พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิธีการสืบค้นบทความ การ
อ่านทางวิชาการ การแปล การท าความเข้าใจศัพท์ส าคัญและรูปประโยค การท าความเข้าใจ
และการสรุปประเด็นในบทความวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4122502 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) 
(Applied Programming)  
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ไร้สาย การออกแบบสร้างฟอร์มและเมนู การใช้ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์
และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน การจ าลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสื่อสารกับ ระบบภายนอก การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือออกแบบซอฟต์แวร์  ภาษาที่นิยมในปัจจุบัน โปรแกรมตัวอย่างและ
การฝึกปฏิบัติในห้องปฎิบัติการ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น 

 4122701 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 
(English for Academic Purposes)  
ฝึกปฎิบัติในการเขียนและน าเสนองานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
บทความวิชาการโปสเตอร์งานวิจัยฝึกการใช้ศัพท์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษใน
การเขียนและการใช้รูปประโยคในการน าเสนอ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น 

 4122702 ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
(Introduction to Digital)  
ระบบตัวเลขเลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนเลขฐานเลขทฤษฎี ลอจิก วงจรพื้นฐานทางลอจิก
วงจรล าดับวงจรฟลิปฟลอปวงจรลอจิกต่างๆ พื้นฐานการน าไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้งาน 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากเป็นเนื้อหาใน
เชิงวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
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 4122706 การดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
(Introduction to Computer Maintenance)   
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประเภท ขนาดของคอมพิวเตอร์ ระบบของ
คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ใน
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
การติดตั้ งระบบปฏิบัติการ การติดตั้ งไดรเวอร์ โปรแกรมส านักงานและโปรแกรม
อรรถประโยชน์ต่างๆ 

4122804 การดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
(Introduction to Computer Maintenance)  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประเภท ขนาดของคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การเลือกซ้ือและ
จัดสเปคคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
การติดตั้งไดรว์เวอร์ โปรแกรมส านักงานและโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ การตรวจสอบ
ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาให้กระชับขึ้น
และเปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

 4123503  ศาสตร์เพื่อการค านวณเบื้องต้น 3(2-2-5) 
(Introduction to Computational Science)  
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการค านวณและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง พื้นฐานของ
ภาษาเรกูลาร์ นิพจน์เรกูลาร์ ไวยกรณ์เรกูลาร์ คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ พื้นฐานของภาษา
คอนเท็กซ์ฟรีและไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี วิธีการท างานของแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ ออโต
มาตา ไฟไนต์ออโตมาตา พุชดาวน์ออโตมาตาและทัวริงแมชีน ศึกษาประวัติจากนัก
คณิตศาสตร์ที่ส าคัญ 

4122805 ทฤษฎีการค านวณ 3(2-2-5) 
(Theory of Computation) 
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการค านวณและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง พื้นฐานของ
ภาษาเรกูลาร์ นิพจน์เรกูลาร์ ไวยกรณ์เรกูลาร์ คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ พื้นฐานของภาษา
คอนเท็กซ์ฟรีและไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี วิธีการท างานของแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ ออโต
มาตา ไฟไนต์ออโตมาตา พุชดาวน์ออโตมาตาและทัวริงแมชีน 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา, เปลี่ยนรหัส
รายวิชา, เปลี่ยนชื่อ
วิชา และยา้ยจากวิชา
บังคับมาเป็นวิชาเลือก 
เนื่องจากเป็น
เนื้อหาวิชาที่ล้าสมัย 

 4122725 การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวเอล 3(2-2-5) 
(Database System Application and Structure Query Language-SQL)  
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันและ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา SQL 

4122809 การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวเอล 3(2-2-5) 
(Database System Application and Structure Query Language-SQL) 
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันและ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา SQL 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

  4122810 ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 3(2-2-5) 
(NoSQL Database) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล ประเภทและตัวอย่างฐานข้อมูลโน
เอสคิวแอล ได้แก่ การเก็บข้อมูลแบบสดมภ์แนวกว้าง การเก็บข้อมูลแบบเอกสาร การเก็บ
ข้อมูลแบบคีย์-ค่า และการเก็บข้อมูลแบบกราฟ บริการฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล การพัฒนา

รายวิชาใหม ่
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แอปพลิเคชันโดยใช้ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล 

 4123710  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Computer Network Management)  
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า โพรโทคอลทีซีพี ไอพีแอดเดรส ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ระบบเครือข่าย การออกแบบและการติดตั้งระบบเครือข่าย การตั้งค่าบนอุปกรณ์เครือข่าย 
ไดนามิคเราต์และสแตติกเราต์ เครือข่ายเสมือน เครื่องมือใช้ทดสอบและวิเคราะห์ระบบ
เครือข่าย นโยบายและการบริหารจัดการระบบเครือข่าย 

4123811 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Computer Network Management)  
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากล การวางแผนและ
ออกแบบระบบเครือข่าย การจัดการระบบบัญชีของเครือข่าย การจัดการระบบความ
ปลอดภัยของเครือข่าย การดูแลรักษาระบบเครือข่าย 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาและเปลี่ยน
รหัสรายวิชา 

 4123711  คอมพวิเตอร์ชว่ยออกแบบ 3(2-2-5) 
(Computer Aided Design)  
หลักการและวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบงานด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น 

 4123714 เว็บเซอร์วิส 3(2-2-5) 
(Web Service)  
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจเพื่อให้เกิดการบริการบนเว็บการออกแบบและ
สร้างฐานความรู้บนเว็บ การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างเว็บ ระบบความปลอดภัยและ
ธุรกรรมต่างๆบนเว็บ มาตรฐานข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการบน
เว็บ 

4123814 เว็บเซอร์วิส 3(2-2-5) 
(Web Service) 
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจเพื่อให้เกิดการบริการบนเว็บการออกแบบและ
สร้างฐานความรู้บนเว็บ การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างเว็บ ระบบความปลอดภัยและ
ธุรกรรมต่างๆบนเว็บ มาตรฐานข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคที่อยู่ เบื้องหลังการให้บริการบน
เว็บ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4123717 โครงสรา้งสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน 3(2-2-5) 
(Parallel Computer Architecture and Organization)   
สถาปัตยกรรมแบบขนานแถวล าดับ การส่งผ่านข้อความ การใช้หน่วยความจ าร่วมกัน 
เทคนิคการประมวลผลแบบขนาน การสื่อสารการประสานเวลาและการแตกการท างาน 
สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมแบบหนึ่งค าสั่งต่อหลายข้อมูล
สถาปัตยกรรมแบบหลายค าสั่งต่อหลายข้อมูลโครงข่ายการเชื่อมต่อระบบหน่วยความจ าแบบ
หลายหน่วยประมวลผล 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น 
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 4123718 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Computer System Security)  
เทคนิควิธีการในการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์แผนป้องกันด้วยรหัสผ่าน 
วิธีการเข้ารหัสลับของข้อมูล อัลกอริทึมของการเข้ารหัส การส ารองและวิธีการป้องกันเชิง
กายภาพประเภทของการตรวจสอบ การฉ้อโกงและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

4123818 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Computer System Security)  
เทคนิควิธีการในการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์แผนป้องกันด้วยรหัสผ่าน 
วิธีการเข้ารหัสลับของข้อมูล อัลกอริธึมของการเข้ารหัส การส ารองและวิธีการป้องกันเชิง
กายภาพประเภทของการตรวจสอบ การฉ้อโกงและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4123722 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 3(2-2-5) 
(Distributed Database System)  
องค์ประกอบของฐานข้อมูลระบบการจัดการฐานข้อมูลออกแบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
ภาษาประมวลผลฐานข้อมูลแบบกระจาย การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง และการบริการ
ฐานข้อมูลแบบกระจายเพื่อการควบคุมการท างานพร้อมกัน 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น 

 4124733 การสร้างและการจ าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Computer Modelling and Simulation)  
การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์การจ าลองแบบและระบบการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
การใช้โปรแกรมจ าลองแบบเพื่อแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ หรือหาค่าที่เหมาะสมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับทฤษฎี แถวคอย การแจกแจงทางสถิติแบบต่าง ๆการสร้างเลขสุ่ม การจ าลองแบบ
ชนิดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องการทดสอบตัวแบบกับสภาพจริง เทคนิคการเขียนโปรแกรม
จ าลองแบบโดยใช้ภาษาโปรแกรมจ าลองแบบ 

4124830 การสร้างและการจ าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Computer Modelling and Simulation) 
การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์การจ าลองแบบและระบบการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์การ
ใช้โปรแกรมจ าลองแบบเพื่อแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ หรือหาค่าที่เหมาะสมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ทฤษฎี แถวคอย การแจกแจงทางสถิติแบบต่าง ๆการสร้างเลขสุ่ม การจ าลองแบบชนิด
ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องการทดสอบตัวแบบกับสภาพจริง เทคนิคการเขียนโปรแกรมจ าลอง
แบบโดยใช้ภาษาโปรแกรมจ าลองแบบ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124747 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
(Information Retrieval)      
การค้นคืนข้อความธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสร้างสารสนเทศ การค้นคืน
สารสนเทศอย่างเต็ม ทั้งแบบมีข้อก าหนด และไม่มีข้อก าหนด องค์ประกอบของระบบค้นคืน
สารสนเทศ ปัญหาในการค้นคืนข้อความ ข้อค าถามเชิงข้อความ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของ
ระบบค้นคืนสารสนเทศและเครื่องช่วยการค้นคืนข้อความ 

4124831 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
(Information Retrieval)    
การค้นคืนข้อความธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสร้างสารสนเทศ การค้นคืน
สารสนเทศอย่างเต็ม ทั้งแบบมีข้อก าหนด และไม่มีข้อก าหนด องค์ประกอบของระบบค้นคืน
สารสนเทศ ปัญหาในการค้นคืนข้อความ ข้อค าถามเชิงข้อความ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของ
ระบบค้นคืนสารสนเทศและเครื่องช่วยการค้นคืนข้อความ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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 4123726 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
(Electronic Commerce)  
โปรแกรมการจัดการทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การออกแบบเว็บเพจเพื่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จรรยาวิชาชีพทางด้านการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยในการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น 

 4124749 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
(Special Topics in Computer Science 1)   
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือน่าสนใจ โดยรายละเอียด
สาระวิชาจะระบุในภาคการเรียนที่เปิดสอน 

4124832 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Special Topics in Computer Science) 
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือน่าสนใจ โดยรายละเอียดสาระ
วิชาจะระบุในภาคการเรียนที่เปิดสอน 

เปลี่ยนชื่อวิชาและ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4123753 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
(Mobile Application Design and Development)  
แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่  การออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  ที่
อยู่ทางภูมิศาสตร์ อากัปกิริยา ฐานข้อมูล สื่อประสม การแจ้งเตือนแบบพุช การเชื่อมต่อ
เครือข่าย ตัวรับรู้ เว็บส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อจ ากัดของโปรแกรมประยุกต์ ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

4122806 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
(Mobile Application Design and Development)  
แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่  การออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  ที่อยู่
ทางภูมิศาสตร์ อากัปกิริยา ฐานข้อมูล สื่ อประสม การแจ้งเตือนแบบพุช การเชื่อมต่อ
เครือข่าย ตัวรับรู้ เว็บส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อจ ากัดของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4123727 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
(Multimedia Technology)   
ความหมายประเภท และการใช้งานของสื่อผสม พื้นฐานเทคนิคการผลิตสื่อดิจิตอล
กระบวนการในการน าสื่อมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ระบบสื่อผสม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิ
ทัศน์ เสียงและข้อความ การปรับแต่งข้อมูลมัลติมีเดีย การออกแบบและพัฒนาระบบงาน
มัลติมีเดีย 

4122807 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
(Multimedia Technology)  
ความหมายประเภท และการใช้งานของสื่อผสม พื้นฐานเทคนิคการผลิตสื่อดิจิตอล
กระบวนการในการน าสื่อมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ระบบสื่อผสม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิ
ทัศน์ เสียงและข้อความ การปรับแต่งข้อมูลมัลติมีเดีย การออกแบบและพัฒนาระบบงาน
มัลติมีเดีย 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

  4122808 อี-สปอร์ต 3(2-2-5) 
(E-Sport)  

รายวิชาใหม ่
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีสปอร์ต การเตรียมทีมเพื่อแข่งขัน  การจัดการแข่งขัน การถ่ายทอด
การแข่งขัน อีสปอร์ตในระดับสากล 

 4123724 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
(Software Architecture)  
วงจรของสถาปัตยกรรมทางธุรกิจนิยามของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ลักษณะของคุณภาพ 
การไปให้ถึงคุณภาพสถาปัตยกรรมในวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การเขียนเอกสารสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์การสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ใหม่ตัวอย่างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมและกรณีศึกษา 

4123812 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
(Software Architecture)   
วงจรของสถาปัตยกรรมทางธุรกิจนิยามของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ลักษณะของคุณภาพ 
การไปให้ถึงคุณภาพสถาปัตยกรรมในวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์  การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การเขียนเอกสารสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์การสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ใหม่ตัวอย่างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมและกรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124746 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
(Computer Application in Business)  
ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจด้านต่างๆเช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี 
ระบบการบริหารงานระบบการจัดการงานบุคลากร และควบคุมการผลิต 

4123813 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน 3(2-2-5) 
(Computer Application for work) 
ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานด้านต่างๆเช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการ
บริหารงานระบบการจัดการงานบุคลากร และควบคุมการผลิต 

เปลี่ยนชื่อวิชาและ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124738 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 3(2-2-5) 
(Computer Application for Research)   
หลักการของการวิจัยเบื้องต้น เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเปรียบเทียบข้อมูล หลักการสร้าง
แบบสอบถาม สถิติพื้นฐาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการวิจัย 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น 

 4123719 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
(Geographic Information Systems)  
ทฤษฎีของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่การ
น าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยกราฟแผนภาพและแผนที่คอมพิวเตอร์ 

4123815 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
(Geographic Information Systems)  
นิยามและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นฐานทางแผนที่ เส้นโครงแผนที่
และระบบพิกัดอ้างอิง ข้อมูลเวกเตอร์และแรสเตอร์ การน าเข้าและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และ
ข้อมูลคุณลักษณะ การแสดงข้อมูลการจัดท าแผนที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเวกเตอร์และแรสเตอร์ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนเว็บไซต์ 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาเพิ่มเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124731 ระบบเครือข่ายขั้นสูง 3(2-2-5)  ยกเลิกรายวิชา 
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(Advanced  Network System)   
ระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดียแบบกระจายคุณภาพการบริการในระบบเครือข่าย
ความต้องการสถาปัตยกรรมการบริการเครือข่ายแบบอินทิเกรทและดีฟเฟอร์เรนเชียล
เครือข่ายความเร็วสูงการออกแบบอัลกอริธึมและโปรโตคอลเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุนบริการ
เครือข่ายมัลติมีเดียการควบคุมความคับค่ังการจัดการคิวแบบแอ็คทีฟการออกแบบการ
จัดการและการประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายโดยเทคนิคการจ าลองระบบ
เครือข่าย 

เนื่องจากเนื้อหาเหมาะ
กับระดับบัณฑิตศึกษา 

 4124736 การโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
(Game Programming)   
ทฤษฎีเกมและแนวโน้มของเกมในปัจจุบัน อัลกอริธึมที่ใช้ในการสร้างเกม การออกแบบ
กราฟิกและความสวยงามของเกม กลไกการจ าลองสถานการณ์ ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม 
การประมวลผลแบบเรียลไทม์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของเกม การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

4123816 การโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
(Game Programming)  
ทฤษฎีเกมและแนวโน้มของเกมในปัจจุบัน อัลกอริธึมที่ใช้ในการสร้างเกม การออกแบบ
กราฟิกและความสวยงามของเกม กลไกการจ าลองสถานการณ์ ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม 
การประมวลผลแบบเรียลไทม์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของเกม การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124739 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง 3(2-2-5) 
(Advanced Computer Graphics)  
การออกแบบและการเลือกระบบคอมพิวเตอร์กราฟกิเพื่อการประยุกต์ใช้งานทางด้านกราฟิก
ตัวแบบต่างๆ ส าหรับเป็นการจ าลองแบบ แสดงการใช้วัตถุสองมิติและสามมิติท างานต่างๆ 
อัลกอริธึมส าหรับใช้วัตถุท างานต่างๆ การค้นพบพื้นผิวที่มองเห็นด้วยตา วิธีการซ่อมพื้นผิว 
ตัวแบบเกี่ยวกับสีและแสง อัลกอริธึมต่างๆ ส าหรับสร้างวัตถุและการเคลื่อนไหวในระบบสาม
มิต ิ

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากเนื้อหาเหมาะ
กับระดับบัณฑิตศึกษา 

  4123817 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
(Innovation Management)   
ประเภทและรูปแบบ องค์ความรู้ของนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์การ
จัดการนวัตกรรม การแสวงหาและการถ่ายโอนนวัตกรรมการสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา

รายวิชาใหม ่
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ธุรกิจนวัตกรรม การน านวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์การประเมินความส าเร็จของ
นวัตกรรม 

 4124751 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
(Object-Oriented Analysis and Design)  
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุวัฏจักรของการพัฒนาระบบงานขั้นตอนการวิเคราะห์
ระบบการสร้างแบบจ าลอง ความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคสหลักการใช้ภาษาทางภาพ 
ออกแบบ    ยูเอ็มแอล การออกแบบคลาสความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้าง
ระบบงานแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบระบบงาน 

4124823 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
(Object-Oriented Analysis and Design)  
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุวัฏจกัรของการพัฒนาระบบงานขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ
การสร้างแบบจ าลอง ความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคสหลักการใช้ภาษาทางภาพ ออกแบบ 
ยูเอ็มแอล การออกแบบคลาสความสัมพันธร์ะหวา่งคลาสและวตัถุ การสร้างระบบงานแนวคิด
เกี่ยวกับการทดสอบระบบงาน 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124754 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
(Software Testing)   
การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับการทดสอบ การ
ตรวจสอบซอฟต์แวร์ การจัดการทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบกรณีทดสอบ เครื่องมือที่ใช้
ในการทดสอบ การวางแผนและจัดท าเอกสารการทดสอบ 

4124826 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
(Software Testing)  
การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับการทดสอบ การ
ตรวจสอบซอฟต์แวร์ การจัดการทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบกรณีทดสอบ เครื่องมือที่ใช้
ในการทดสอบ การวางแผนและจัดท าเอกสารการทดสอบ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

  4124827 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
(Entrepreneurship)   
แนวคิดการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสในนวัตกรรม การศึกษา
ความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม การตลาดส าหรับธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและการจัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

รายวิชาใหม ่

  4121801 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 3(2-2-5) 
(Python Programming)  
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ชนิดของข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างการควบคุม 
ฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ลิสต์ ทูเพิล เซ็ต ดิกชันนารี เรนจ์ ไลบรารีภาษาไพธอน
ส าหรับการประมวลผลเชิงตัวเลข อาร์เรย์และแมทริกซ์ ฟังก์ชันเวียนเกิด ไลบรารีส าหรับการ

รายวิชาใหม ่
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แสดงผลข้อมูล 

 4123735 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 3(2-2-5) 
(Robotics Technology)  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ กลศาสตร์เบื้องต้นเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหว ระบบควบคุม
อัตโนมัติ การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากเนื้อหาเหมาะ
กับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 4124737 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
(Decision Support System)  
ความหมายและองค์ประกอบของการตัดสินใจ รูปแบบการน าเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม 
รูปแบบทางคณิตศาสตร์ เกี่ ยวข้องการจ าลองและแบบจ าลองที่ เกี่ ยวข้อง การน า
ระบบสนันสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา 

4123819 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
(Decision Support System) 
ความหมายและองค์ประกอบของการตัดสินใจ รูปแบบการน าเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม 
รูปแบบทางคณิ ตศาสตร์เกี่ ยวข้องการจ าลองและแบบจ าลองที่ เกี่ ยวข้อง การน า
ระบบสนันสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124740 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
(Image Processing)  
โมเดลคณิตศาสตร์ของภาพ ระบบภาพสองมิติ และสามมิติการแซมปลิ้งและการให้ค่าเชิง
ตัวเลข ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มและคุณสมบัติภาพการท าภาพให้เรียบขึ้น การท าภาพให้คมชัด
ขึ้น การน าเทคนิคประมวลผลภาพไปประยุกต์ใช้งาน 

4124820 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
(Image Processing) 
โมเดลคณิตศาสตร์ของภาพ ระบบภาพสองมิติ และสามมิติการแซมปลิ้งและการให้ค่าเชิง
ตัวเลข ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มและคุณสมบัติภาพการท าภาพให้เรียบขึ้น การท าภาพให้คมชัดขึ้น 
การน าเทคนิคประมวลผลภาพไปประยุกต์ใช้งาน 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

  4124821 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(2-2-5) 
(Machine Learning) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงอุปนัยและนิรนัย การเรียนรู้เบย์อย่างง่าย ต้นไม้ตัดสินใจ การ
เรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมแรง การลดมิติข้อมูล การ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ปัญหาการเข้ากันมากเกินไป การประเมินความถูกต้องของการ
เรียนรู้ การตรวจสอบไขว้ 

รายวิชาใหม ่

 4124742 ระบบฐานความรู้ 3(2-2-5) 
(Knowledge Based Systems)   
แนวคิด หลักการ การแสดงความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ของระบบฐานความรู้ การจัดสร้าง

4124822 ระบบฐานความรู้ 3(2-2-5) 
(Knowledge Based Systems)  
แนวคิด หลักการ การแสดงความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ของระบบฐานความรู้ การจัดสร้ าง

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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ระบบผู้เชี่ยวชาญ และเกี่ยวข้องกับวงจรการพัฒนาระบบฐานความรู้ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ เทคนิคการก าหนด รูปแบบความคิด และเทคนิคการสกัดองค์ความรู้จากข้อมูล
แบบอัตโนมัติ 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ และเกี่ยวข้องกับวงจรการพัฒนาระบบฐานความรู้ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ เทคนิคการก าหนด รูปแบบความคิด และเทคนิคการสกัดองค์ความรู้จากข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ 

 4124743 เครือข่ายประสาทเทียม 3(2-2-5) 
(Neural Networks)   
คณิตศาสตร์พื้นฐานของเครือข่ายประสาทเทียมโครงสร้างและโมเดลต่างๆของเครือข่าย
ประสาทเทียม การค านวณน้ าหนักตามค่าสถิติ การหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบหน่วย
เรียนรู้ที่มีการดูแลและที่ไม่มีการดูแล โมเดลที่มีหลายชั้นและที่มีชั้นเดียว เครือข่ายของฮอป
ฟิลด์ การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายประสาทเทียมต่างๆ ในปัจจุบัน 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น 

  4124824 การเรียนรู้เชิงลึก 3(2-2-5) 
(Deep Learning) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึก พื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบตื้นและแบบลึก อัลกอริธึมการหาค่าที่ดีที่สุด การปรับแต่งไฮเปอร์
พารามิเตอร์ ความเป็นมาของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน การประยุกต์ใช้งาน
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน โครงข่ายประสาทเทียมแบบเวียนเกิด การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเวียนเกิด 

รายวิชาใหม ่

 4124745 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(2-2-5) 
(Expert Systems)  
ตัวแบบแสดงข้อมูลและความรู้ วิธีการแก้ปัญหาแบบทั่วไป การค้นหาอย่างฉลาด การเรียนรู้
ของเครื่องจักร เครือข่ายประสาทและตรรกะแบบคลุมเครือ ออกแบบและท าให้เป็นผลของ
ระบบผู้เชี่ยวชาญน าไปสร้างระบบฐานความรู้ 

4124825 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(2-2-5) 
(Expert Systems) 
ตัวแบบแสดงข้อมูลและความรู้ วิธีการแก้ปัญหาแบบทั่วไป การค้นหาอย่างฉลาด การเรียนรู้
ของเครื่องจักร เครือข่ายประสาทและตรรกะแบบคลุมเครือ ออกแบบและท าให้เป็นผลของ
ระบบผู้เชี่ยวชาญน าไปสร้างระบบฐานความรู้ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4123734 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
(Data Mining)  
ความรู้พื้นฐานของอัลกอริธึมที่ใช้พัฒนาเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้กับงานจริง การวัด

4124828 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
(Data Mining) 
ความรู้พื้นฐานของเทคนิคเหมืองข้อมูล ความรู้พื้นฐานของอัลกอริธึมที่ใช้พัฒนาเหมืองข้อมูล 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาเพิ่มการปฏิบัติ
และการประยุกต์ใช้
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ประสิทธิผลของเหมืองข้อมูลเทคนิคต่างๆ ของเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์เชิงการตลาดด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูลการวิเคราะห์การเช่ือมโยง เครือข่ายประสาทเทียมอัลกอริธึมพันธุกรรม
เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การวัดประสิทธิผลของเหมืองข้อมูล การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการท าเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้กับงานจริง กรณีศึกษาเทคนิค
เหมืองข้อมูล 

และเปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

 4124748 ตรรกะคลุมเครือและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
(Fuzzy Logic and Application)  
เซตคลุมเครือ การปฏิบัติการกับการอนุมานของตรรกะคลุมเครือ พื้นฐานการค านวณเชิงใย
ประสาท พื้นฐานขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ การแบ่งหมวดหมู่ เครือข่ายใยประสาทเทียม 
เครือข่ายใยประสาทเทียมในหลายระดับชนิดไปข้างหน้าด้วยการถ่ายทอดความผิดพลาด
ย้อนกลับ การประยุกต์ใช้งานตรรกะคลุมเครือ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น 

 4124753 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
(Cloud Computing)  
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นแนะน า แนวคิดของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ โครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
แบบกลุ่มเมฆ แนวโน้มของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

4124829 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
(Cloud Computing)  
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นแนะน า แนวคิดของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ โครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
แบบกลุ่มเมฆ แนวโน้มของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาและเปลี่ยน
รหัสรายวิชา 

 4124750 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
(Special Topics in Computer Science 2)  
หัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ ใหม่ห รือน่าสนใจ หรือว่าเป็น
เนื้อหาวิชาขั้นสูงกว่าที่เคยลงทะเบียนแล้ว โดยรายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการเรียน
ที่เปิดสอน 

4124833 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
(Special Topics in Data Science and Artificial Intelligence) 
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ที่ใหม่หรือน่าสนใจ หรือว่าเป็น
เนื้อหาวิชาขั้นสูงกว่าที่เคยลงทะเบียนแล้ว โดยรายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการเรียนที่
เปิดสอน 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา, เปลี่ยนชื่อ
วิชาและเปลีย่นรหัส
รายวิชา 

หมวดวิชา
ประสบการณ์
ภาคสนาม 

4123801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(90) 
(Preparing for  Field Experience in Computer Science)  
เตรียมความพร้อมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ให้ได้รับ
ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4123901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(90) 
(Preparing for  Field Experience in Computer Science)  
เตรียมความพร้อมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ให้ได้รับ
ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450) 4124903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  6(540) เพิ่มหน่วยกิตให้
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หมวด/กลุ่ม
วิชา 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

(Field Experience in Computer  Science)   
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การ หน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในวิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(Field Experience in Computer Science) 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การ หน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในวิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เท่ากับสหกจิศึกษา
และเปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

 4123802 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
(Pre-Cooperative Education)  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกบัสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ 

4123902 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
(Pre-Cooperative Education)  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 4124804 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
(Cooperative Education)  
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการ
เรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึ กษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

4124904 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
(Cooperative Education)  
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการ
เรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่
ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่
มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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ภาคผนวก ง  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2555 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

————————————————- 
 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับการบริหารการจัด
การศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ 
ดังนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษตามหลักสูตรปริญญา
ตรี ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอื่นนอกจาก
นักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจ ออกประกาศค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธกีารรับเข้าศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๖.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  ๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๖.๓ ไม่ถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
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  ๖.๔ มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
 ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษาทุกระบบการศึกษาซึ่งอาจใช้วิธีการ
สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
  ๘.๑  ผู้ที่ สอบคัด เลือกได้  หรือผู้ที่ ได้ รับการคัด เลือก หรือผู้ ที่ ได้ รับการอนุมัติ ให้ ย้ ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป 
 ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งต้องน าส่งหลักฐาน การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ 
ตามวัน เวลาที ่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๖ 
  ๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน 
 

หมวด ๔ 
การเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีที่สอง 

————————————————- 
 ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 
  ๑๑.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
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  ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน 
 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจดัหลักสูตร 
————————————————- 

 ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา 
  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
๘ สัปดาห์โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษา
ภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๑๒.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรื อ
กิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร 
  ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์
ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารความหมายไดด้ี เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ท้ัง
ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
  ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 
  ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน 
  ๑๓.๒ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
  ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
  ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
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หมวด ๖ 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
————————————————- 

 ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา 
  ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศกึษาปกติได้ไม่เกิน๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชาส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 
๙ หน่วยกิต  
  การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
  กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ 
ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาของ
นักศึกษาภาคพิเศษ แบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย  ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยค านึงถึง
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาเป็นส าคัญ 
  ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบทางการเงิน 
กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณี
เช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลา
พักการศึกษา 
  ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะกรณี 
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนเรยีน
ในมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W 
  ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้าอาจารย์
ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิต รายวิชานั้น
ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au 
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หมวด ๗ 

การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
————————————————- 

 ข้อ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
  ๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน 
  ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการบันทึกผลการ
เรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน 
  ๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 

————————————————- 
 ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา 
  ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
  ๑๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
  ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย 
  ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย 
  ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา 
  ๑๖.๑.๖ เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา 
  ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้ยื่นใบลาตาม
แบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ท้ังนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๑๗ การลาออกนักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

————————————————- 
 ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา 
  ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะ 
  ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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  ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิมและได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
  ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชาและคณะที่ประสงค์จะขอ
ย้ายไป ท้ังนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด 
  ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ท่ีจะรับย้ายไปสังกัดเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
  ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้น ามาเทียบโอนได้ตาม
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศึกษานักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็น 
นักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่นค าร้องตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

————————————————- 
 ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายสุชาติ เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
————————————————- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ จึง
เห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอื่นนอกจาก
นักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท าตลอดภาค
การศึกษา โดยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษาและให้มีการ
สอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้น
แต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกันนี้  
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  กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษาไว้ให้เป็นไป
ตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพน้ัน 
  ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
  ๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น 
และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี ้
   ๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
      ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน       ค่าระดับคะแนน 
  A    ดีเยี่ยม (Excellent)   ๔.๐๐ 
  B+    ดีมาก (Very good)   ๓.๕๐ 
  B    ดี (Good)    ๓.๐๐ 
  C+    ดีพอใช้ (Fairly good)   ๒.๕๐ 
  C    พอใช้ (Fairly)    ๒.๐๐ 
  D+    อ่อน (Poor)    ๑.๕๐ 
  D    อ่อนมาก (Very poor)   ๑.๐๐ 
  E    ตก (Failure)    ๐.๐๐ 
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้า
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้ กรณีได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” 
ในรายวิชาเลือกสามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได้ 
 เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือรายวิชา
อื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ ากว่า “C” 
   ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับการประเมิน     ผลการศึกษา 
   PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม 
   P (Pass)     ผ่าน 
   F (Fail)     ไม่ผ่าน 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 
   ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์  ในรายวิชาที่
นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน 
เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้ 
    (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
    (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
พร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
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    (๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการอนุญาตให้สอบไปติดต่อ
ขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นาย
ทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
    (๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น 
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ๖.๕ สัญลักษณ์อื่น มีดังน้ี 
   Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน ก่อนวันเริ่มสอบปลาย
ภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
    (๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
    (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนในรายวิชา
นั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นท้ังหมด 
    (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ 
 ข้อ ๗ การเรียนซ้ า 
  ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ท่ีนักศึกษาสอบได้ “D” หรือต่ ากว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันซ้ า
ได้ 
  ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น “E” หรือ “F” นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า 
 ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชา
ทัง้หมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๙.๒ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของ
ทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด 
  ๙.๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่
ในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

หมวด ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
และช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ ๑๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  ๑๑.๑ มีความประพฤติดี 
  ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
  ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่
เกิน ๘ ปีการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 
  ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษาปกติ แต่
ไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๑ ปีการศึกษา 
  ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่อนุมัติผล
การศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 

หมวด ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปน้ี 
   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๒ ผลการประเมนิได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาท่ี ๔ ,ที่ ๖ ,ที่ ๘ ,ที่ ๑๐ ,ที่ ๑๒ ,ที่ ๑๔ ,ที่ ๑๖ ,ที่ ๑๘, ที่ ๒๐ และ ท่ี ๒๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ 
   ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ
๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๓.๒ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ 
   ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ 
๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล มีดังนี ้
   ๑๓.๓.๑ ตาย 
   ๑๓.๓.๒ ลาออก 
   ๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
   ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา 
   ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
แก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 
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หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

————————————————- 
 ข้อ ๑๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑๔.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุก
ข้อดังต่อไปนี ้
   ๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป 
   ๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือไม่ต่ ากว่า P 
   ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๔.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุก
ข้อดังต่อไปนี ้
   ๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสตูรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไปแต่ไม่
ถึง ๓.๖๐ 
   ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓ 
  ๑๔.๓ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  ๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 
๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ 
   ๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือ ไม่ต่ ากว่า P 
   ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ มี
เวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา 
   ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณี เที ยบโอนผลการเรียนจากระดับ
อนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบันเดิม ไม่
น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
    ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 
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หมวด ๕ 

บทเฉพาะกาล 
————————————————- 

 ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
(นายสุชาติ เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2552 

และ (ฉบับที2่) พ.ศ. 2558 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
..................................... 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงได้ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรยีนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้

ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”     หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”    หมายความว่า    ผู้ ที่ ร าย งาน ตั วขึ้ น ท ะ เบี ย น เป็ น นั ก ศึ ก ษ าขอ ง
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  และให้
หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว  และการเทียบโอน
ความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

ข้อ ๕  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับการเทียบ
โอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสบิปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษา
หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การ
ท างาน 
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 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี ้
 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

 (๑)  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็นการเทียบโอนผลการเรียนใน
หลักสูตรเดียวกัน 
 (๒)  นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  
  (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือ 
P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
  (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนมา
ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 (๓)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินช้ันปีและภาคการศึกษา
ที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
  นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเท่าที่สถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับ
คะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา   
 (๔)  นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่
รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 อน่ึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้
ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  P (T) ในช่องระดับคะแนน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่งให้สามารถเทียบโอนผล
การเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด  โดยไม่น าเง่ือนไขในวรรค
สอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงหรือเทียบเท่าให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด 
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โดยไม่น าเง่ือนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา  และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ ให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการ
เรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 
 ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การ
ฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
 (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่ทาง
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 (๒)  ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

 (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
 (ข) การทดสอบ 
 (ค) การสัมภาษณ์ 
 (ง) การตอบค าถาม 
 (จ) การสาธิต 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่ม

รายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับ B  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะให้
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนนหรือค านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T)ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา จึงจะมี
สิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
 (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการ

เรียน  เป็นประธาน 
 (๒) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกิน

สามคน โดยค าแนะน าของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้
รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

ข้อ ๑๑  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่ 

(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการเทียบโอน

ผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตท่ีเคยศึกษามาแล้วท้ังหมด  
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ข้อ ๑๒ นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระค่าธรรมเนียมให้
แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกิน
หนึ่งภาคเรียน 

 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การท างาน ให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของก าหนดการลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจช้ี

ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

 
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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    ภาคผนวก ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550          

และ (ฉบับที ่2) พ.ศ 2557 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรฯ  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
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ภาคผนวก ญ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ภายในหลักสูตรฯ  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
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ภาคผนวก ฎ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ภายนอกหลักสูตรฯ  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายวิชัย พัวรุ่งโรจน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
Puarungroj, W., and Boonsirisumpun, N. (2020). Multiple Device Controlled Design for 

Implementing Telepresence Robot in Schools. Lecture Notes in Computer 
Science, 12218 : 405-415. 

Puarungroj, W. and Boonsirisumpun, N. (2019). Recognizing hand-woven fabric pattern 
designs based on deep learning. Advances in Computer Communication and 
Computational Sciences, 924 : 325 – 336. 

Puarungroj, W., and Boonsirisumpun, N. (2018). Thai License Plate Recognition Based on 
Deep Learning. Procedia Computer Science, 135 : 214-221. 

Puarungroj, W., Phromkhot, S., Boonsirisumpun, N., Pongpatrakant, P., and Sangpradid, S. 
(2019). WebGIS for Managing Household Data within a Provincial Big Data Project. 
In Proceedings of the 2019 7th International Conference on Computer and 
Communications Management, pp. 115 – 118. 27-29 July 2019. Bangkok : ACM. 

 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

Ph.D. Computation University of Manchester, UK 2549 
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 

วท.บ. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    - 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
กฤษณะ ศรีบุตรตา และ เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี. (2562). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ 3 มิติด้วยเทคนิค

การถ่ายภาพมุมสูงผ่านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ . ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2562, หน้า 780 – 793. 30 พฤศจิกายน 
2562. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. 

เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี และ เนตรนภา พงเพ็ชร. (2562). การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วยเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชันของเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ครั้งท่ี 1, หน้า 1 – 9. 20 เมษายน 2562. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สิงหราช แก้วก่ า และ เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี. (2562). การพัฒนาระบบติดตามการแจ้งซ่อมและตรวจสอบ
ความพร้อมใช้งานออนไลน์เครื่องปรับอากาศภายในอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน 
ค รั้ งที่  7  ป ระจ าปี  2562 , ห น้ า  765  – 779. 30 พ ฤศ จิ ก ายน  2562 . ส กลน คร  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. 

 
 
 

คุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 2543 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    - 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
Puarungroj, W., and Boonsirisumpun, N. (2020). Multiple Device Controlled Design for 

Implementing Telepresence Robot in Schools. Lecture Notes in Computer 
Science, 12218 : 405-415. 

Puarungroj, W. and Boonsirisumpun, N. (2019). Recognizing hand-woven fabric pattern 
designs based on deep learning. Advances in Computer Communication and 
Computational Sciences, 924 : 325 – 336. 

Puarungroj, W., and Boonsirisumpun, N. (2018). Thai License Plate Recognition Based on 
Deep Learning. Procedia Computer Science, 135 : 214-221. 

Puarungroj, W., Phromkhot, S., Boonsirisumpun, N., Pongpatrakant, P., and Sangpradid, S. 
(2019). WebGIS for Managing Household Data within a Provincial Big Data Project. 
In Proceedings of the 2019 7th International Conference on Computer and 
Communications Management, pp. 115 – 118. 27-29 July 2019. Bangkok : ACM. 

 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางสาวสุไพลิน พิชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    - 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
สุชาดา พรหมโคตร, ขนิษฐา ศรีแก้ว, และ สุไพลิน พิชัย. (2561). ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ

เรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่นและผักพ้ืนบ้านในชุดส ารับ/ต ารับอาหาร ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัย” ครั้งที่ 5, หน้า 142 – 148. 2-5 ธันวาคม 2561. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

Sunat, K. and Pichai, S. (2019). Feature Selection Using GSA-BBO Hybridization Algorithm 
with Chaos. In 2019 IEEE 4th International Conference on Computer and 
Communication Systems (ICCCS), pp. 178 – 183. 23-25 February 2019. 
Singapore : IEEE. 

Wangno, N. and Pichai, S. (2020). Hybrid Algorithm of Dark Chanel Prior and Guided filter 
for Single Image Dehazing.  SNRU Journal of Science and Technology (SNRU-
JST), 12 (2) : 182-189. 

 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2551 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    - 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
จริยา ทิพย์เขียว , รังสินี  พนมพรม , จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ และ อรนงค์ บุเกตุ . (2561). การ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจและนาอีฟเบย์ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ท า
ให้เกิดโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาผู้ป่วยในพ้ืนที่อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ . ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561, หน้า 1155 – 
1161, 23 กุมภาพันธ์ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

Hoang, L. P. and Pong-Inwong, C. (2018). The Impaction of Scientific Output on Economic 
Growth of Each Country in the World: The Case Study in Vietnam and ASIAN 
Countries. In The 2nd National and International Conference on Educational 
and Technology (ICET II 2018), pp. 65 – 73. 26 July 2018. Roi Et : Maha 
Vajiralongkorn Crown Prince 60th Anniversary Convention Hall. 

Pong-Inwong, C. and Songpan, W. (2019). Sentiment analysis in teaching evaluations using 
sentiment phrase pattern matching (SPPM) based on association mining. 
International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 10 (8) : 2177 – 
2186. 

 

 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2546 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    - 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
กฤษณะ พวงมาลา, วุฒิชัย ภิญโญดม, ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม, และ ดุลดนัย วันธงชัย. (2563). การพัฒนา

แอปพลิเคชันรับสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด. ใน รายงานสืบ-
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่  2 
ประจ าปี 2563, หน้า 674 – 682. 28 กุมภาพันธ์ 2563. เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม. (2563). การพัฒนาเว็บไซต์ เช่า-ซื้อ ชุดครุยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2563, 
หน้า 1613 – 1621. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม. (2562). การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล . ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่  10 (10th RSNC), หน้า 458 – 469 . 19-20 
กันยายน 2562. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
2553 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายดุลชาติ ศิริวัลลภ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    - 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
คณิต วิจิตรปัญญา, ดุลชาติ ศิริวัลลภ, สุไพลิน พิชัย และ ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์. (2563). ความพึงพอใจ

ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยต่อการพัฒนาระบบ
แบบทดสอบภาษาอังกฤษอิเล็คทรอนิกส์ . ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 (RUNIRAC VI) ประจ าปี 2563, หน้า 161 – 172. 17-18 
สิงหาคม 2563. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

ดารารัตน์ เศษสูงเนิน, สุภาวดี แผงตัน, ดุลชาติ ศิริวัลลภ, และ เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี. (2561). การพัฒนา
ระบบประเมินความพร้อมส าหรับผู้ป่วยของแผนกวิสัญญี กรณีศึกษา : โรงพยาบาลภูเขียว. ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561, 
หน้า 913 – 921, 23 กุมภาพันธ์ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายตันติกร โนนศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    - 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ตันติกร โนนศรี. (2563). การพัฒนาระบบตรวจกระดาษค าตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้กล้องเว็บ

แคม. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 6 
ประจ าปี 2563, หน้า 1613 – 1621. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ตันติกร โนนศรี, ปัทมา ปัญญาใส , มัสยา ราชวงษ์ และ ไทยโรจน์ พวงมณี . (2562). แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวนั่งเรือชมทิวทัศน์ในเขื่อนอุบลรัตน์ของชุมชนการท่องเที่ยวทางเรือบ้านท่า
ศิลา ต าบลบ้านค้อ จังหวัดหนองบัวล าภู . ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562, หน้า 2061 – 2071, 22 มีนาคม 
2562, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1)  

สาขาคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2552         
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"�#��&+�,#:  Bachelor of Science (Computer Science)  
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-���	-
�: ��2+!G����-�9����
5&F�
=G� 

* ��;���� !/�/%�-�9����
5&F�
=G�	^��/��5�������	
�����/>-6	��=�	
��
���=�
9�/

�?�%&���2��@�#��G�-�2 �2���;����5�+��5���;���������������	
��� ��/��5���;�

������	
��������! $26�����;��<F�0��%�+�9���+26������������/%��-�������! 

G. ���H�9������J������2�������������� 
	�<F�-����/�G��&45�+��5�������	
��� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 26��

������	
��� !G����
����5���;�$262&+��F 

G.� ��������#$�%������������ 
-�&��7
���5���;��������������	
��� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F  

(�) ���+��6�+2�����
       (Discrete Structures)  

(�) �<F�0�����	5����3�����      (Programming Fundamentals) 

(�) �����&%�6����/5&F�
������      (Algorithms and Complexity)  

(�) ���+��6�+��/�?�3P
�����      (Architecture and Organization)  

(�) �/%%3L�%&
����        (Operating Systems)  



���.� 

�� 

(Y) ���3�/���V�	��<�59��       (Net-Centric Computing)  

(Z) "�#����	5����3�����      (Programming Languages)  

([) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   (Human-Computer Interaction)  

(H) ����_���/���3�/���V�"��    (Graphics and Visual Computing)  

(�\) �/%%;�4^��2       (Intelligent Systems)  

(��) ���!&2��������	�       (Information Management)  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;��     (Social and Professional Issues)  

(��) �����������
�����       (Software Engineering) 

(��) ���
��	�<=�����G���'       (Computational Science)  

G.� ��������&�%������������� 
-�&��7
���5���;���������������	
��� 3�/��%$326���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F  

(�) �<F�0�����	5����3�����     (Programming Fundamentals) 

(�) �'�
���
���+������	
���      (Computer Mathematics) 

(�) ��	�J��������         (Electronics) 

(�) 
������
��2�!�&�        (Digital Logic) 

(�) ���+��6�+56��7���/5&F�
������     (Data Structures and Algorithms) 

(Y) ���+��6�+��/�?�3P
�����������	
���   (Computer Architecture and Organization) 

(Z) �/%%3K�%&
����        (Operating Systems) 

([) �/%%0��56��7�        (Database Systems) 

(H) �����������
�����       (Software Engineering) 

(�\) 	��<�59��������	
���       (Computer Networks) 

G.' ��������&�%���(�)��!��� 
-�&��7
���5���;������������
����� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F 

(�) ����!G�	38�5�+������	
���      (Computing Essentials)  

(�) �<F�0���'�
���
����/��������     (Mathematical and Engineering Fundamentals)  

(�) ��;�;��"��3L�%&
�        (Professional Practices)  

(�) �����	���/-���/�����6�+�%%!G���+���
�����  (Software Modeling and Analysis)  

(�) �������%%���
�����       (Software Design)  

(Y) �������%��/2��%���
�����    (Software Validation and Verification)  

(Z) ���&1�����5�+���
�����      (Software Evolution)  

([) ��/%������+���
�����      (Software Process)  

(H) ��'"�����
�����        (Software Quality)  

(�\) ���!&2������
�����       (Software Management) 
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G.* ��������#�+�+"$�������#& 
-�&��7
���5���;�	������������	� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F 

(�) �<F�0��	������������	�      (Information Technology Fundamentals) 

(�) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   (Human-Computer Interaction)  

(�) �����&=��+��/���3�/�&������	�    (Information Assurance and Security)  

(�) ���!&2��������	�       (Information Management)  

(�) ���%7�'�������	5����3�������/	������� (Integrative Programming and Technologies)  

(Y) �'�
���
����/�?�
��G�-�&%	������������	� (Mathematics and Statistics for Information  

Technology)  

(Z) 	��<�59��         (Networking)  

([) �<F�0�����	5����3�����      (Programming Fundamentals)  

(H) ���
�����	�������      (Platform Technologies) 

(�\) ���%G���+�&�#���/���%��-���/%%   (Systems Administration and Maintenance) 

(��) �?�3P
�������/���%7�'�����/%%   (Systems Integration and Architecture)  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;��     (Social and Professional Issues) 

(��) �/%%	�J%��/	�������     (Web Systems and Technologies) 

G., �����������������-	�%0 
-�&��7
���5���;�������	
��������! 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F 

(�) �<F�0��������	
�����/	������������	� (Computer and Information Technology 

Fundamentals) 

(�) ���	5����3�����������	
���    (Computer Programming) 

(�) ���+��6�+56��7���/5&F�
������    (Data Structures and Algorithms) 

(�) ���	5����3�����%�	�J%     (Web Programming)  

(�) �/%%0��56��7�       (Database Systems)  

(Y) �/%%�����	�	�<=����!&2���    (Management Information Systems) 

(Z) �����	���/-���/����%%�/%%     (Systems Analysis and Design) 

([) 	��<�59��������	
���      (Computer Networking) 

(H) �����&=��+5�+�/%%�����	�    (Information Systems Security) 

(�\) ���++��������	
���	�<=������!    (Business Computer Project) 

(��) &�#/���>;6���
�����������	
���   (Computer Software Usage Skill) 
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K. %"$	#-�%�����!"�%��������5"%�����$��67  
K.� %"$	#-�%�����   

 ���������	38�$3>��&�#'/�=	�6�V76	����	38��G��&4 �����%����?@+	�<F�-�-�&�5�+�
9�/��;���/��/�G�

>-6V76	����G�����6���6� -�<�G�����	56�>!3�/	2J�3����9��26��
�	�+ ���!����F ���������	�6����$26��

�@=+,#K���/�K	�'*�
9�+ D >�	;�+��	���/-� ��/;�F>-6	-J������&��&����/-�9�+,#K��&%3���K���'�
9�+ D 

>�����;�
� >-6V76	����$26G����2��+3L�%&
����!��+��/�������>;6	��<=�+�<�26��
�	�+ >���/%�����	����

������ �������%-���+��	�<=�>-6V76	����$26�����W`�W�&�#/26��
9�+ D �76!&���	���/-���/��63P4-�26��


�	�+ ������&1���6�-������76��6���	���	�<=���6�+&�#/>�����"�3�����/�G�	���  

 ���!���&F� �����2���	�<F�-�/��!�����=�9+	����26����'���� !������� �73�%%���	����������


9�+ D 	-�9���F !/G�>-6V76	����	��2&�#/>����	�����76 &�#/>����2��+��!&���/�����63P4-� �������76>�

	�<=�+�=
�	�+��>! ��&�#/>�����G�	�����/�"�3����2�>;6	������������	�>�����<=�����&%V76�<=� 

&�#/���>;6"�#�$���/"�#�
9�+3�/	� ����&%�P+������2	-J�5�+V76�<=���/	38�V76����'���� !�������

>�
�	�+ ��;�;����/�&+�� 

�9��%�+��5���;���!�G�-�2������������	��=�	
��2&+��F 

��������#$�%������������ 
  ���9���;�>���5���;��������������	
��������?�%9+	38�������9�>-49 ���9�����<����9��=	��=���&%

�����2��/,#K�5�+M���2���� �?�3P
�����������	
��� ��/���+��6�+�<F�0��5�+�/%% ���9��=��+�<����9�

�=	��=���&%����3�����-�<�	���������/��������+���
����� ��/���9��=����<����9��=	��=���&%	�������

	�<=�+��3�/���
���/3�/	2J�26���+�������/�/%%�����	� ������������>��
9�/���9���2&+��F  
%"	:�#���%��$�%��!����!"�#L1M���2N����!��� �>��8�$%������������� !"�+��2��7�2��H������2
���� 

������
6�+	�6�>-6�&��@�#��76?@+�=��5�+�����2�&F� �2�	��=�!��3P4-� !���&F����%������;�
�5�+

3P4-��9�	��25@F�$26��9�+$� ��	-
��=�G��&4�=��6�+3P4-��<��/$� 	3��-�����/����!G�	38��=
6�+��63P4-��<�

�/$� -�&+!���=���%����	-
���6��J
6�+	�6�56��&+	�
�=	��=��56�+�&%3P4-��2�����&+	�
!��
&���9�+
9�+ D 

!��%�73�%%-�<�����!��+�=�9����79 �73�%%��/����!��+�=�%!��
&���9�+
9�+ D �����?�G�$3
&F+	38�

,#K�$26 ������7!��,#K��J�<�������%��	-
�V��9� G�$�!@+	��2����!��+�=�9����79 ��	-
���/����!��+�=�%

!/�G�$3�79�����63P4-�$26+9�� ���������������6$53P4-�
6�+>-6�&��@�#���2	�+�9�� ��6�!@+��!��'��9��9�!/

��6$5
�+$-�	���/�/$��9���&%�&��@�#� ������
6�+	�6�W`�>-6�&��@�#��6��%3P4-�>-�9 ���������63P4-� 

���
&F+,#K���/������7!��,#K� 26��
�	�+ $�9	�6����9�+!G� �&��@�#�
6�+�����?�
6
�%��/�
6��6+26��

	-
�V��+��;����$26 

 



���.� 

�� 

%"	:�#���%��$�%���#�+�+"$�!"��-�%��#�2(�)��!���  

���	����������
6�+	�6����	5����3�������/2��%%�	��<=�+������	
���!��+ �2�
6�+>-6�&��@�#�

�����?>;6	��<=�+������	
���$26
��2	��� 
6�+$�9!G��&2	������>;6	��<=�+ ������>��
9�/�G��&=+
6�+�����

	5����3�����!��+����&F+ �9��	��=���� ��!����
6�+	
����3P4-��=!/>-6�&��@�#�	5����3�������63P4-���F 

3P4-�
6�+��5��2>-49���=!/�%9+	38�3P4-��9�� D �@=+�
9�/3P4-��9�������?��6$5$26�2�>;6�
9�/���9�

�G��&=+5�+�3����� �������
9�/�G��&=+
6�+��
&���9�+5�+���3�/���
��G��&=+�=-���-�����3�/��% ���&F+

>���;��=	��=���&%���	5����3�������������+����=	��=���&%���	5����3�����	�<=���63P4-�+9���=	��25@F�>�

�����!-�<���
��-���� �&��@�#����G����+���	38����9�	�<=�W`�>-6�����?G�+���9���&�$26 ��/�76!&���+

�V����G�+�� 

%"	:�#���%��$�%���#�+�+"$������2�����$	%��!"������O��7���2��%��!"�����������#& 

&���9�+5�+��;�>����9���F�<� ������	
�������_� ������>����9�
6�+���%��?@+3P4-��=�6!��+�9��<��/$� 

3P4-��=�%��6���&%3P4-�>2%6�+�=�76!&�	;9� 3P4-����-����73>���+��
�%�!�������	
��� 	38�3P4-�

	2����&%����6��
G��-�9+!�2���&2 (Coordinate) %��/��%��+��
� -�&+!�����%��?@+��	-
�5�+3P4-�	�<=�

�G�$3�79�����2�����63P4-� �=
�%�!������
6�+���5�+�+����
��2!�V���/%�=!/	��25@F�	�<=�
�2
&F+

�3�����-�<��/%%�����	�>-6�&%�+������6� �����63P4-�
6�+���%�����	38�5&F�
����6��
&���9�+

3�/��% ��/���%���9��
9�/5&F�
��
6�+>;6�G��&=+�3�����>2%6�+ ��������;�>����9���F���>-6�&��@�#�G�

���+���+9�� D �=	��=��56�+�&%��;��=	�<�� ��!������!	��%������;�����=	��=��56�+��/&���&���;�F��/>-6

�&��@�#�	�<=���/
�6�>-6�&��@�#�	��2������>!�=!/	�����76�����9��=���>�;&F�	���� ���!���&F� 
6�+

��2���	�<F�-�/��!�����=�9+	����26����'���� !�������>�����;� 

��������&�%������������� 
�+�������7626����������������	
������+!�;���
�����76 (Knowledge Lifecycle) �&F� D ��9���<��+��

�����76>-�9 D 	��25@F�>���%	����&F� D 2&+�&F� ���	����������>�26����������������	
���!G�	38�
6�+	38�

���	����������	;�+��� (Active Learning) 	�6������6�+3P44� ��/&�#/���	�����76
��2;���
5�+%&'*�
 

3�&;4�5�+������>���5���;���������������	
���
6�+	�6�V��&�,��]
����
�0��V����	�����76	38�

�G��&4 �2�����/%�������6�+����	56�>!-�&�����<F�0���=�&=��+!�����%�������6���������
�=��6�+

!��
�������9V76	���� !���&F����	38���/%�������/
�6���6�+������2>����
9���2�+�������76�79�+�������76

�/2&%���+��/�/2&%�7+ -�<������6�+��&
����>-�9 D 26��V76	����	38��G��&4 �@=+��!!/	38�$26&F+�%%	;�+���

>;63P4-� -�<����+���	38�0�� ��/%�����	����������>�-�&��7
���������������	
���
6�+�����?

%7�'�����+�������76>-6V76	����	56�>!����	;<=����+5�+�/%%������	
���
&F+�
9M���2���� 5&F�
������ 

���
����� ��/����G�$3>;6+�� 
��2!����	3_2�����>-6V76	����$26G����2��+3L�%&
����!��+&F+"��>���/

"������?�%&���2��@�#� 



���.� 

�� 

 ���!���&��"����/&�#/	^��/26����������������	
��� ������>�-�&��7
���������

������	
��� 
6�+����/%����� ��//-�<���!����&F+>���/���-6�+	����	�<=���6�+&�#/�<=� D 26���&+�� 	�6�

�����6�+����
�/-�&�5�+���	38���>��&+���=2� ����'���� !�������>�
�	�+��/��;�;�� 	3_2�����>-6

V76	����$26G�+��	38��� ��6�+����	38�V76�G� �G�	���������2	-J���/�&%�P+����	-J�!��V76�<=�>��� -�<�

V76�9��+���<=� D 
��2!�&�#/���	5���%���� ����G�	��� ����"�3���26�����>;6"�#�$���/


9�+3�/	��=?7�
6�+��/	56�>!�K	�'*��&+��&F+>�3�/	���/���� 

��������#�+�+"$�������#& 
�G�-�&%��5���;�	������������	��=	�6�26�����3�/���
�+�������9���5���;��<=� ���!&2>-6V76	����

$26	�����76!��3�/�%���'�26��������������/��!����	-�9���F $26��9  

- �������
�2�V76��� 

- ����&�"�#'�V76	;�=��;�4�+��;�;��	������������	�-�<�����@�#�27+��>-6	-J����+5�++��

>���;�;�� 

- ���Ẁ�3L�%&
�>�-6�+3L�%&
����������	
����=
9�	;<=����3��'�>��/%%	��<�59��������	
��� >-6	56�>!

+������%%�/%% +���&1���9���=
�2
9��&%V76>;6+��>-6��3�/����"�� +���G��/%%$3>;6+�� +��

27���&�#��/%% ��/+���&�#������&=��+5�+�/%% 

- ���G�+�����++�����9�-�<����++��	2�=��>-6�����?%7�'�����/%%��/�G�$3>;6+��  

- ���	5�����/����G�	������+��	;�+	����3�/��%�/%%+�� 

- ���	�����76!��+��%������+26��	������������	� 

- ���	�����76!��3�/�%���'�"������ (?6���)  

K.� %"$	#-�%��������5"%�����$��67 
��������������3�/	���V����	�����76��/����%�9�	��2V����	�����76
����
�0��!��+ �@=+

�?�%&���2��@�#�!/
6�+��+�V�$�6�9�+-�6� ��/�/%�����/	���2	38�����&�#'��&�#�>�	���������/	���2

5�+-�&��7
� ����/	���25�+�����;���/����/	���25�+3�/�%���'�"������ (?6���) ���3�/	���V�5�+

�
9�/�����;�	38������&%V�2;�%5�+V76��� 	;9� �����%56�	5��� �����%�&�"�#'� �����%3L�%&
� ���

�&+	�
�,
����� ���>-6�/����2�V76�9��+�� ���+����!���� ����V�+�� ��/���3�/	���
�	�+5�+V76	���� 

�9�����3�/	���V�-�&��7
�	38������&%V�2;�%�9���&�5�+�'�!������/V76�&%V�2;�%-�&��7
� 	;9� ���

3�/	���56���% ���	��%	���+56���%�&%�?�%&���2��@�#��<=� �����%26��56���%���+5�+��5���;� ���

3�/	���5�+V76!6�++�� ��/���3�/	���5�+�������;�;�� (?6���) 	38�
6� 

���!����F���3�/	���V������76  �����?��!��'�$26!����
�0����'"��%&'*�
 %&'*�


�/2&%��2��@�#�	38�V76�������76 ����'���� !������� �����������?>����	�����76��/�&1��
�	�+ �����?

3�/���
������76	�<=����2G��+;���
>��&+��$26��9�+��������5&F+�+�9�+�����/!�
>! �������G��@���/����

�&%V�2;�%>�0��/��	�<�+��/����� 2&+�&F� !@+������G�-�2 “
&�%9+;�F” $�62&+��F 



���.� 

�Y 

- %&'*�
�������76 ���������?>����
��5�+
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"������ (?6���) 
���%% ���.� ��/ ���.Y "��>� �\ �&� -�&+��F���2"������@�#��=	3_2���

>-6��%�������;� 

(�) !&2G����+��V����2G�	������5�+-�&��7
� 
���%% ���.Z "��>� Y\ �&� -�&+��F���23O

����@�#� 

(Y) ���������%V��&�,��]5�+�&��@�#�
����
�0��V����	�����76 �=�G�-�2>����.� ��/���.� 

(?6���) ��9�+�6���6���/ �� 5�+�����;��=	3_2���>��
9�/3O����@�#� 

(Z) ������&1��/3�&%3��+���!&2���	���������� ������������ -�<� ���3�/	���V����	�����76 !��

V����3�/	������2G�	���+���=���+��>� ���.Z 3O�=��6�   

([) ��!����>-�9 (?6���) ���� $26�&%���30���	�-�<��G���/�G�26�����!&2���	���������� 

(H) ��!����3�/!G�����$26�&%����&1���+��;���� ��//-�<���;�;�� ��9�+�6��3O�/-�@=+��&F+ 

(�\)!G����%��������&%�������	���������� (?6���) $26�&%����&1����;���� ��//-�<���;�;�� $�9

�6����9��6���/ �\ 
9�3O 

(��)�/2&%�����@+��>!5�+�&��@�#�3O��26��/%&'*�
>-�9�=��
9���'"��-�&��7
� 	^��=�$�9�6����9� 

�.� !���/���	
J� �.\ 

(��) �/2&%�����@+��>!5�+V76>;6%&'*�
�=��
9�%&'*�
>-�9 	^��=�$�9�6����9� �.� !���/���	
J� �.\ 

�?�%&���2��@�#���!�G�-�2
&�%9+;�F	��=�	
�� >-6��2��6�+�&%�&����!��/�&
?�3�/�+��5�+�?�%&�� -�<�

�G�-�2	3��-������2G�	���+���=�7+5@F� 	�<=�������/2&%��
�0��5�+
�	�+ �2��G�-�2$�6>�����/	���2

5�+-�&��7
� �?�%&���2��@�#��=!/$26�&%����&%��+��
�0��-�&��7
�
�����%��
�0����'��1�

�/2&%��2��@�#��-9+;�
� 
6�+��V����2G�	������%����
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&�%9+;�F&F+-�2��79>�	�'*�2�
9�	�<=�+ � 3O

����@�#� 	�<=�
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�����2G�	������
�� TQF 
9�$3 &F+��F “���V9��	�'*�2� 
6�+�����2G�	���+��
��56� �–

� ��/��9�+�6���6���/ [\ 5�+
&�%9+;�FV����2G�	���+���=�/%�$�656�+
6�>��
9�/3O” 

�<. %���J���������	
�	�������������� ���������������6:%���Q��� 
 �?�%&���2��@�#��=3�/�+��!/	3_2���-�&��7
���5�������	
���>� � ��5���;� ���2G�	������2&+��F 

�Y.� ��!��'�������6����/�&��"��5�+�?�%&���2��@�#�>����%��-��!&2���-�&��7
�
��-&�56�
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�Y.� �?�%&���2��@�#��
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&F+�'/��������&1��/3�&%3��+-�&��7
� �@=+3�/��%26�����������9�+

�6�� � �� �2�����!����V76�&%V�2;�%-�&��7
���9�+�6�� � �� V76�+��'��1�-�<�V76	;�=��;�4>���5���;��=

	��=��56�+ �@=+	38�%����"�������9�+�6�� � �� 	�<=�2G�	�������&1��/3�&%3��+-�&��7
�>-6��2��6�+�&%
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�  

�Y.� ����&1��/3�&%3��+-�&��7
���5�������	
��� 
��56� �Y.� �&F� >�-&�56���
�0��V����

	�����76 ���!���=�G�-�2$�6>���
�0����'��1��/2&%3��44�
�� ��5�������	
�����F��6� �?�%&���2��@�#�

��!�G�-�2��
�0��V����	�����76	��=�	
���=
6�+���>-6%&'*�
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5�+�?�%&���2��@�#��<=� 	�<=�>-6	38�$3
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�-�<�V76�9�!6�+�=!/�&%%&'*�
	56�G�+�� �2�>-6��2+�V��=�����/!������

�&%V�2;�%5�+��
�0��V����	�����76!��-�&��7
��79�����;� (Curriculum Mapping) 	�<=�>-6	-J��9��
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�G. P��5��%  
�G.� ��$"����$����H�9������J������2�������������� 

 	�<F�-����/�G��&45�+��5�������	
���3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) �=!/�����

3�&%	3��=��
�������6��-�6��2�>-6��79>�2�������!5�+V76	;�=��;�4�=�
9+
&F+�2��G��&�+���'/����������

��2��@�#� &F+��F �+�������765�+������	
��� ��!3�/��%26��-&�56�2&+
9�$3��F 

�G.�.� ��������#$�%������������ 
�+�������765�+��5���;��������������	
��� 
����
�0��5�+�����������	
��� IEEE ��/ ACM ��

����/	���22&+��F 

(�) ���+��6�+2�����
 (Discrete Structures) 

- Functions, Relations and Sets - Graphs and Trees 

- Basic Logic - Discrete Probability 

- Proof Techniques - Recurrence Relation 

- Basics of Counting - Generating Function 

(�) �<F�0�����	5����3����� (Programming Fundamentals) 

- Fundamental Constructs - Event Driven Programming 

- Algorithmic Problem Solving - Object Oriented 

- Data Structures - Foundations Information Security 

- Recursion - Secure Programming 

(�) �����&%�6����/5&F�
������ (Algorithms and Complexity) 

- Basic Analysis - Distributed Algorithms 

- Algorithmic Strategies - Basic Computability 

- Fundamental Algorithms  

(�) ���+��6�+��/�?�3P
����� (Architecture and Organization)  

- Digital Logic - Memory Architecture 

- Data Representation - Functional Organization 

- Assembly Level Organization - Multiprocessing 

(�) �/%%3L�%&
���� (Operating Systems) 

- Overview of Operating Systems - Scheduling and Dispatch 

- Operating System Principles - Memory Management 

- Concurrency  



���.� 
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(Y) ���3�/���V�	��<�59�� (Net-Centric Computing) 

- Introduction - Web Organization 

- Network Security - Networked Applications 

(Z) "�#����	5����3����� (Programming Languages) 

- Overview - Virtual Machines 

- Basic Language Translation - Abstraction Mechanisms 

- Declarations and Types - Object-Oriented Programming 

([) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
��� (Human-Computer Interaction) 

- Foundations - Building GUI Interfaces 

(H) �����_���/���3�/���V�"�� (Graphics and Visual Computing) 

- Fundamental Techniques - Graphics Systems 

(�\) �/%%;�4^��2 (Intelligent Systems) 

- Fundamental Issues - Knowledge Based Reasoning 

- Basic Search Strategies  

(��) ���!&2��������	� (Information Management) 

- Information Models - Data Modeling 

- Database Systems  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;�� (Social and Professional Issues) 

- History of Computing - Professional Ethics 

- Social Context - Risks 

- Analytical Tools - Intellectual Property 

(��) �����������
����� (Software Engineering) 

- Software Design - Requirements Specifications 

- Using APIs - Software Validations 

- Tools and Environments - Software Evolution 

- Software Processes - Software Project Management 

(��) ���
��	�<=�����G���' (Computational Science)  
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�G.�.� ��������&�%������������� 

�+�������765�+��5���;���������������	
��� 
����
�0��5�+�����������	
��� IEEE ��/ ACM ��

����/	���22&+��F 

(�) �<F�0�����	5����3����� (Programming Fundamentals) 

- Programming Paradigms - Programming Constructs 

- Algorithms and Problem-solving - Recursion 

- Event Driven and Concurrent Programming - Object-oriented Programming 

- Using API  

(�) �'�
���
���+������	
��� (Computer Mathematics) 

- Functions, Relations and Sets  - Basic Logic 

- Proof Techniques - Basics of Counting 

- Graphs and Trees - Discrete Probability 

- Recursion - Continuous Probability 

- Expectation - Sampling Distribution  

- Stochastic Processes - Estimation 

- Hypothesis Tests - Correlation and Regression 

 (�) ��	�J�������� (Electronics) 

- Electronic Properties of Materials - Interfacing Logic Families and Standard Buses 

- Diodes and Diode Circuits - Operational Amplifiers 

- MOS Transistors and Biasing - Circuit Modeling and Simulation 

- MOS Logic Families - Data Conversion Circuits  

- Bipolar Transistors and Logic Families - Electronic Voltage and Current Sources 

- Design Parameters and Issues - Amplifier Design 

- Storage Elements  - Integrated Circuit Building Blocks 

(�) 
������
��2�!�&� (Digital Logic) 

- Switching Theory - Digital Systems Design 

- Combinational Logic Circuits - Modeling and Simulation 

- Modular Design of Combinational Circuits - Formal Verification 

- Memory Elements - Fault Models and Testing  

- Sequential Logic Circuits - Design for Testability 
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�Z 

(�) ���+��6�+56��7���/5&F�
������ (Data Structures and Algorithms) 

- Basic Algorithmic Analysis - Computing Algorithms 

- Linked List, Queues, Stacks - Distributed Algorithms 

- Binary Tree, B-Tree, Heap - Algorithmic Complexity 

- Algorithmic Strategies - Basic Computability Theory 

(Y) ���+��6�+��/�?�3P
�����������	
��� (Computer Architecture and Organization) 

- Fundamentals of Computer - Processor Systems Design 

- Computer Arithmetic - Organization of the CPU 

- Memory System Organization and 

Architecture 

- Performance 

- Interfacing and Communication - Distributed System Models 

- Device Subsystems - Performance Enhancements 

(Z) �/%%3K�%&
���� (Operating Systems) 

- Design Principles - Memory Management 

- Concurrency - Device Management 

- Scheduling and Dispatch - Security and Protection 

- File systems - System Performance Evaluation 

([) �/%%0��56��7� (Database Systems) 

- Database Systems - Relational Database Design 

- Data Modeling - Transaction Processing 

- Relational Databases - Distributed Databases 

- Database Query Languages - Physical Database Design 

(H) �����������
����� (Software Engineering) 

- Software Processes - Software Tools and Environments 

- Software Requirements and Specifications - Language Translation 

- Software Design - Software Project Management 

- Software Testing and Validation - Software Fault Tolerance 

- Software Evolution   

 



���.� 
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(�\) 	��<�59��������	
��� (Computer Networks)  

- Communications Network Architecture - Wireless and Mobile Computing 

- Communications Network Protocols - Performance Evaluation 

- Local and Wide Area Networks - Data Communications 

- Client-server Computing - Network Management 

- Data Security and Integrity - Compression and Decompression 

�G.�.' ��������&�%���(�)��!��� 

�+�������765�+��5���;������������
����� 
����
�0�� Software Engineering Curriculum 5�+

�����������	
��� IEEE ��/ ACM ������/	���22&+��F 

(�) �<F�0��������	
��� (Computing Essentials) 

- Computer Science Foundations - Construction Tools 

- Construction Technologies - Formal Construction Methods 

(�) �<F�0���'�
���
����/�������� (Mathematical and Engineering Fundamentals) 

- Mathematical Foundations - Engineering Economics for Software 

- Engineering Foundations for Software  

(�) ��;�;��"��3L�%&
� (Professional Practices) 

- Group Dynamics and Psychology - Professionalism 

- Communications Skills for Software Engineer  

(�) �����	���/-���/�����6�+�%%!G���+���
����� (Software Modeling and Analysis) 

- Modeling Foundations - Analysis Fundamentals 

- Types of Models - Requirements Fundamentals 

- Eliciting Requirements - Requirement Validation 

- Requirements Specification & Documentation  

(�) �������%%���
����� (Software Design) 

- Design Concepts - Human Computer Interface Design 

- Design Strategies - Detailed Design 

- Architectural Design - Design Support Tools and Evaluation 

 



���.� 

�H 

(Y) �������%��/2��%���
����� (Software Verification and Validation) 

- Verification and Validation Terminology & 

Foundation 

- Human Computer User Interface Testing and 

Evaluation 

- Reviews - Problem Analysis and Reporting 

- Testing  

(Z) ���&1�����5�+���
����� (Software Evolution) 

- Evolution Processes - Evolution Activities 

([) ��/%��������
����� (Software Process) 

- Process Concepts - Process Implementation 

(H) ��'"�����
����� (Software Quality) 

- Software Quality Concepts and Culture - Process Assurance 

- Software Quality Standards - Product Assurance 

- Software Quality Processes  

(�\) ���!&2������
����� (Software Management) 

- Management Concepts - Project Control 

- Project Planning - Software Configuration Management 

- Project Personnel and Organization  

�G.�.* ��������#�+�+"$�������#&  

�+�������765�+��5���;�	������������	� 
����
�0��5�+�����������	
��� IEEE ��/ ACM ��

����/	���22&+��F 

(�) �<F�0��	������������	� (Information Technology Fundamentals) 

- Pervasive Themes in IT - IT and its Related & Informing Disciplines 

- History of IT - Application Domains 

(�) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
��� (Human-Computer Interaction) 

- Human Factors - Accessibility 

- HCI Aspects of Application Domains - Emerging Technologies 

- Human-Centered Evaluation - Human-Centered Software Development 

- Developing Effective Interfaces  



���.� 

�\ 

(�) �����&=��+��/���3�/�&������	� (Information Assurance and Security) 

- Fundamental Aspects - Forensics 

- Securities Mechanisms - Information States 

- Operational Issues - Security Services 

- Policy - Threat Analysis Model 

- Attacks - Vulnerabilities 

- Security Domains  

(�) ���!&2��������	� (Information Management) 

- IM Concepts and Fundamentals - Data Modeling 

- Database Query Language - Managing Database Environment 

- Data Organization Architecture - Special-Purpose Database 

(�) ���%7�'�������	5����3�������/	������� (Integrative Programming &Technologies) 

- Intersystem Communications - Software Security Practices 

- Data Mapping and Exchange - Miscellaneous Issues 

- Integrative Coding - Overview of Programming Languages 

- Scripting Techniques  

(Y) �'�
���
����/�?�
��G�-�&%	������������	� (Mathematics and Statistics for IT) 

- Random Variables and Functions - Discrete and Continuous Probability and 

Distribution 

- Basic Logic - Hypothesis Testing 

- Discrete Probability - Sampling and Descriptive Statistics 

- Functions, Relations and Sets - Simple Linear Regression 

- Graphs and Trees - Correlation Analysis 

- Application of Mathematics to IT  

(Z) 	��<�59�� (Networking) 

- Foundations of Networking - Security 

- Routing and Switching - Network Management 

- Physical Layer - Applications Areas 

 



���.� 

�� 

([) �<F�0�����	5����3����� (Programming Fundamentals) 

- Fundamentals of Data Structures - Algorithms and Problem-Solving 

- Programming Constructs - Event-Driven Programming 

- Object-Oriented Programming  

(H) ���
�����	������� (Platform Technologies)  

- Operating Systems - Computing Infrastructures 

- Architecture and Organization  

(�\) ���%G���+�&�#���/���%��-���/%% (Systems Administration and Maintenance) 

- Operating Systems - Administrative Activities 

- Applications - Administrative Domains 

(��) �?�3P
�������/���%7�'�����/%% (Systems Integration and Architecture) 

- Requirements - Testing and Quality Assurance 

- Acquisition/Sourcing - Organizational Context 

- Integration and Deployment - Architecture 

- Project Management  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;�� (Social and Professional Issues) 

- Professional Communications - Legal Issues in Computing 

- Teamwork Concepts and Issues - Organizational Context 

- Service Management - Professional &Ethics Issues & Responsibilities 

- Social Context of Computing - History of Computing 

- Intellectual Property - Privacy and Civil Liberties 

(��) �/%%	�J%��/	������� (Web Systems and Technologies) 

- Technologies - Web Development 

- Information Architecture - Vulnerabilities 

- Digital Media  
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�� 

�G.�., �����������������-	�%0  

�+�������765�+��5���;�������	
��������! 
����
�0��5�+�����������	
��� IEEE ��/ ACM ��

����/	���22&+��F 

(�) �<F�0��������	
�����/	������������	� (Computer and Information Technology Fundamentals) 

- %%�5�+	������������	���/����<=���� - 56��7���/���%��-��56��7� 

- 3�/�&
�5�+������	
�����/����<=���� - 	��<�59����/����<=���� 

- �/%%2�!�&� - ���	���	�J
��/	���2�$�2�	�J% 

- �+��3�/��%������	
��� - �/%%3�/���V� 

- ���
�����3�/	"
9�+D - "&���������/�����&=��+5�+�/%% 

- ���
�����������	
��� - !���������/�&+��$�	%��� 

(�) ���	5����3����� (Computer Programming) 

- -�&��G��&4	��=���&%�3����� - ���	5����3�����	;�+�J�%	!�
� 

- ����&1���3�����	�<=�G�+��%��/%%
9�+ D  

(�) ���+��6�+56��7���/�&�����@� (Data Structures and Algorithms) 

- ���+��6�+56��7� - ����6�-�56��7� 

- ���	���+�G�2&%56��7� - ���3�/���
����+��6�+56��7�	�<=���63P4-�>������! 

(�) ���	5����3������/%%	�J% (Web Programming) 

- "�#���
�0��5�+	�J% - �����6�+�3�����WP�+��959�� 

- �������%%�9��
�2
9�V76>;6 - ��$������F��/�����6�+	�J%�=	�J%�?��/ 

- �����6�+	�J%�%%��

����/$2����� - �/%%3�/���V��9���&%0��56��7� 

- �"��/��2�6��5�+	�J%������	�;&� - 56��G��@+?@+26�������&=��+5�+�/%%+�� 

- ����3�����WP�+�7�59��  

(�) �/%%0��56��7� (Database Systems) 

- -�&��G��&45�+�/%%0��56��7� - "�#�	�������� 

- �?�3P
�����5�+�/%%0��56��7� - �������%%0��56��7� 

- ��'��%&
�5�+0��56��7� - �����&=��+5�+0��56��7� 

- �/%%!&2���0��56��7� - ���27���/%%0��56��7� 
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(Y) �/%%�����	�	�<=����!&2��� (Management Information Systems) 

- �<F�0��5�+�/%%�����	���/���+��6�+

�<F�0�� 

- ����������G��/%%�����	�	�<=�>;63�&%	3��=��

�+������/����&1���/%%�����	� 

- �+�������/���!&2��� - ���%��-���&�������/%%�����	� 

- %%�5�+�/%%�����	�>��+����� - �/%%��&%�������
&2���>! ��&+56��7���/	-�<�+

56��7� 

- ���%7�'����/%%�����	�  

(Z) �����	���/-���/����%%�/%% (Systems Analysis and Design) 

- �+��3�/��%5�+�/%% - 	���������
6�+��� 

- �+	�<����������&1���/%% - �������%%�/%% 

- ��/%������&1���/%% - �����6�+���
�����
6��%% 

- �����	���/-�����
6�+��� - 	������+	����5�+�������%% 

- �V�"����2+�%%!G���+ - ����G�	���V������	���/-���/����%% 

([) 	��<�59��������	
��� (Computer Networks)  

- �����2��/�+��3�/��%5�+�/%%	��<�59�� - �/%%	��<�59���/2&%��/3�/	"
9�+ D 

- ��
�0���%%!G���+��	��$� - ���!&2���	��<�59�� 

- ������� ��3��'�	��<�59�� - "&���������/���!&2��������&=��+5�+	��<�59�� 

- ���������/�<=��&44�'  

(H) �����&=��+5�+�/%%�����	� (Information Systems Security) 

- 3�/	"5�+"&���������/���3��+�&� - ������7!����%>��/%%������	
��� 

- ���%����/���3L�%&
�	�<=������&=��+5�+�/%% - ���!&2�����/���%�����26�������&=��+ 

(�\) ���++��������	
���	�<=������! (Business Computer Project)  

- >;6�����76��%��2!���=$26	������ ��/����@�#��6���6�	��=�	
�� 	�<=��@�#�����
6�+��� ��	���/-�

����%%��/!&2��6�+�/%%+�������	��+�����! �G�	�����/!&2G�	������+	���� �2�>;6

��'�
&���9�+ 

(��) &�#/���>;6���
�����������	
��� (Computer Software Usage Skill) 

- 	�<=�>-6V76�@�#������������?>����>;6���
������G�	�J!�73�+�����!-�<�3�/���
����
������G�	�J!�73

&=�$3	38�	��<=�+�<�>�+�������!�
9�/26��$26��9�+	-��/�� �2�����������
���>;6���
�������79>�

"��%����� ��//-�<�2G�	������3L�%&
�>�"��3L�%&
�5�+��;�
9�+ D �2�	^��/>���;�	��5�+

��5���;�������	
��������! 
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�G.� ���H�9������J������2��������������%�������� , �7�� 
���	3���%	��%	�<F�-����/�G��&4 ($�9>;9;<=������;�) 5�+��5�������	
����&%5�%	5
 � 26�� 
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CS 1 ���+��6�+2�����
    X  

  2 �<F�0�����	5����3�����   X X  

  3 �����&%�6����/5&F�
������    X X  

  4 ���+��6�+��/�?�3P
�����      X 

  5 �/%%3L�%&
����   X X  

  6 ���3�/���V�	��<�59��     X  

  7 "�#����	5����3�����    X  

  8 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   X X   

  9 �����_���/���3�/���V�"��    X  

  10 �/%%;�4^��2    X  

  11 ���!&2��������	�  X X    

  12 3�/	2J��+�&+����/��;�;��  X   X  

  13 �����������
�����    X   

  14 ���
��	�<=�����G���'    X  

CE 1 �<F�0�����	5����3�����   X X X 

  2 �'�
���
���+������	
���     X X 

  3 ��	�J��������      X 

  4 
������
��2�!�&�      X 

  5 ���+��6�+56��7���/5&F�
������   X X  

  6 ���+��6�+��/�?�3P
�����������	
���      X 

  7 �/%%3K�%&
����    X X  

  8 �/%%0��56��7�   X    

  9 �����������
�����   X   
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  10 	��<�59��������	
���     X  

SE 1 ����!G�	38�5�+������	
���   X X X X 

  2 �<F�0���'�
���
����/��������    X X X  

  3 ��;�;��"��3L�%&
�  X  X   

  4 �����	���/-���/�����6�+�%%!G���+���
�����   X    

  5 �������%%���
�����    X   

  6 �������%��/2��%���
�����    X   

  7 ���&1�����5�+���
�����    X   

  8 ��/%������+���
�����  X     

  9 ��'"�����
�����    X   

  10 ���!&2������
�����  X     

IT 1 �<F�0��	������������	�  X X X X  

  2 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   X X   

  3 �����&=��+��/���3�/�&������	�   X  X  

  4 ���!&2��������	� X X    

  5 ���%7�'�������	5����3�������/	�������  X X   

  6 �'�
���
����/�?�
��G�-�&%	������������	�  X  X  

  7 	��<�59��  X  X  

  8 �<F�0�����	5����3�����   X X  

  9 ���
�����	�������  X    

  10 ���%G���+�&�#���/���%��-���/%%  X X X  

  11 �?�3P
�������/���%7�'�����/%%   X X X   

  12 3�/	2J��+�&+����/��;�;��  X X    

  13 �/%%	�J%��/	�������  X X X  

BC 1 �<F�0��������	
�����/	������������	� X X    

  2 ���	5����3�����������	
���   X X  
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  3 ���+��6�+56��7���/5&F�
������   X X  

  4 ���	5����3�����%�	�J%   X X  

  5 �/%%0��56��7�  X    

  6 �/%%�����	�	�<=����!&2��� X     

  7 �����	���/-���/����%%�/%% X     

  8 	��<�59��������	
���  X  X  

  9 �����&=��+5�+�/%%�����	� X     

  10 ���++��������	
���	�<=������! X     

  11 &�#/���>;6���
�����������	
���  X    
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�73�= � �V�"7����2+����G���
�0����'��1���5�/��5���;��79���3L�%&
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���. �������	
����������
����� � 

Teaching Unit 

(POD Network) 

����/	���25�+-�&��7
� 

(Programme Specification) 

����/	���25�+�����;���/3�/�%���'�
"������ (?6���) 

(Course & Field Experience 
Specifications) 

��/%�����	���������� 

(�=G�>-6%����V����	�����76�=��2-�&+) 

 

����&2��/3�/	���V� 

(��9+	�6�V����	�����765�+�&��@�#�/%&'*�
) 

 

���+��V�2G�	���+��5�+�����;���/
3�/�%���'�"������ (?6���) 

(Course & Field Experience Reports) 

���+��3�/!G�"��/3�/!G�3O����@�#� 
(Semester/Annual Programme Report) 

, �W 

��+�V��&1�� + 3�&%3��+ 
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ภาคผนวก ฑ 
สรุปมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  
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สรุปมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปีท่ี 1 
1. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ  
3. นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
ชั้นปีท่ี 2 

1. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมขั้นสูงและการออกแบบแอปพลิเคชัน 
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าง

เหมาะสม 
3. นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทักษะทางดิจิทัลและการใช้

เทคโนโลยี 
 
ชั้นปีท่ี 3 

1. นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นข้อมูล การอ่านบทความวิจัย การสรุปและน าเสนอ
ผลงานวิจัยหน้าชั้นเรียน 

2. นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
3. นักศึกษามีทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และปรับตัวเข้ากับ

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ 
 
ชั้นปีท่ี 4 

1. นักศึกษามีทักษะในการออกแบบและพัฒนาโครงงาน การออกแบบการทดลอง การวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลอง การสรุปผลการทดลองและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถน าความรู้พื้นฐาน
และข้ันสูงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

 


