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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
   

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Information Technology    

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

 ภาษาไทย     ชื่อเต็ม (ไทย)   :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

                     ชื่อยอ (ไทย)  :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Information Technology) 

                    ชื่อยอ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Information Technology) 

3. วิชาเอก  - 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ   

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรทางวิชาการ 

5.3 ภาษาท่ีใช   

 ภาษาไทย  

5.4 การรับเขาศึกษา  

  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี   
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

   เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตร พ.ศ. 2559 กำหนดการเปดสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563 

    คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 

10/2563 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจกิายน 2563 

    สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจกิายน 2563 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมท่ีจะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ.1) ในปการศึกษา 2566  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1 นักวิชาการ เจาหนาท่ีเทคนิคดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8.2 นักเขียนโปรแกรม นักเขียนเกม ผูพัฒนาเว็บไซต   และทดสอบระบบ 

 8.3 นักออกแบบกราฟก 

 8.4 นักวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 8.5 ผูดูแลระบบเครือขาย ผูบริหารและดูแลระบบฐานขอมูล 

 8.6 ครูและอาจารยในสถาบันการศึกษา 

 8.7 อาชีพอิสระ และเจาของกิจการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    



 

 

9. ช่ือ-สกุลตำแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

ท่ี เลขเลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดม 

ศึกษา 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 xxxxxxxxxxxxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางวีณา พรหมเทศ 

 

วท.ม. 

ค.บ. 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอรศึกษา 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  

2548 

2539 

2 xxxxxxxxxxxxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นางสาวจิตราภา คนฉลาด 

 

วท.ม. 

 

ทล.บ. 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2552 

 

2548 

3 xxxxxxxxxxxxx อาจารย นายสังสรรค หลาพันธ 

 

วท.ม. 

 

อศ.บ. 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ  

2550 

 

2547 

4 xxxxxxxxxxxxx อาจารย นายธนานนท กลิ่นแกว 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2553 

2549 

5 xxxxxxxxxxxxx อาจารย นายอิทธิชยั อินลเุพท 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2548 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  การปรับปรุงหลักสูตรจำเปนตองตระหนักถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปใน

ปจจุบัน โดยจะเห็นไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางกวางขวาง และมีแนวโนมท่ีจะมีบทบาท

มากยิ่งข้ึนในอนาคต อีกท้ังยังกลายเปนเครื่องมือสำคัญของการทำงานทุกดาน ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเปนจะตอง

วางแผนปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให

รองรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลง อีกท้ังสามารถนำไปพัฒนาสิ่งตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา                    

ทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ  

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซ่ึงจัดทำข้ึนในชวงเวลาท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ           

และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสราง

ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสำคัญกับการมี

สวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอน              

ของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกำาหนดวิสัยทัศน และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวม

จัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 

เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศนวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ท่ีมี

ภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ และโครงสรางในการพัฒนา

ประเทศท้ังในสวนของภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มจากการนำประโยชนจากโครงสรางหลักของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารในยุคปจจุบัน เพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมเปาหมาย (Digital Startup) 

ประกอบดวย 5 กลุม ดังนี้ (1) กลุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสควบคุมอัจฉริยะ (2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ              

และเทคโนโลยีการแพทย (3) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (4) กลุมดิจิ ทัล อินเตอรเน็ต                  

และปญญาประดิษฐ (5) กลุมอุตสาหกรรมและการบริการท่ีมีมูลคาสูง ดังนั้น แนวคิดประเทศไทย 4.0 จึงเปนการ

สรางความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจเปนอุตสาหกรรม เพ่ิมมูลคาสินคา              

และบริการอยางสรางสรรคเพ่ิมมูลคาจากเดิมดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ

พอเพียง และถายทอดนำความรูดานเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือกาวไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน         

ของประเทศไทยไดอยางแทจริง 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   ตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมไดกำหนด

ทิศทางเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนา โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตรดานความม่ันคง ดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย การสรางโอกาสและ      

ความเสมอภาคทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ ดานการปรับ
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สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ โดยกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร            

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหมีการสอดคลองและเกิดการ บูรณาการเพ่ือใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศ

ไทยดวยวิสัยทัศน “เตรียมคนไทยแหงศตวรรษท่ี 21 พัฒนาเศรษฐกิจท่ีกระจายโอกาสอยางท่ัวถึง สังคม ท่ีม่ันคง

และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล นำพาประเทศไปสูประเทศ 

ท่ีพัฒนาแลว” 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ ขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  พันธกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคู

คุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรจึงตองคำนึงถึงการผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการวิเคราะห

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความตองการของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอหลักสูตร ผลการสำรวจพบวา ลักษณะงานท่ี

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเม่ือสำเร็จการศึกษา 3 อันดับแรก ไดแก เจาหนาท่ีเทคนิคดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (33.33%) นักวิชาการ/ธุรการคอมพิวเตอร (15.15%) และนักออกแบบกราฟก 

(7.58%)  และปจจัยท่ีทำใหบัณฑิตไดงานทำ ไดแก ความรูดานคอมพิวเตอร (84.85%) ดานอ่ืน ๆ เชน ทักษะการ

สื่อสาร การปฏิสัมพันธ (12.12%) และความรูดานภาษาอังกฤษ (3.03%)  อีกท้ังเนื้อหาท่ีบัณฑิตเสนอแนะใหมี

การปรับเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชา เชน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การฝกปฏิบัติวิชาชีพ และเกม/สื่อปฏิสัมพันธ เปนตน 

นอกจากนี้ผูใชบัณฑิตยังเสนอแนะใหเพ่ิมทักษะทางดานการติดตอสื่อสารและประสานงาน รายละเอียดจะกลาวไว

ในหัวขอ 12.2 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

  จากพันธกิจท่ีกลาวในขอ 12.1 ซ่ึงมหาวิทยาลัยกำหนดลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคไวคือ 1) เปนเลิศ

ทางวิชาการ 2) ทักษะพ้ืนฐานดี 3) มีคุณธรรมและจริยธรรม และ 4) นิยมความเปนไทย ดังนั้นการพัฒนา 

ปรับปรุงหลักสูตรจึงจำเปนตองมีการคำนึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  เปนหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการองคความรูดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม การติดตอสื่อสาร

และประสานงาน และการฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน บูรณาการความรูกับสาขาท่ีเก่ียวของ มีทักษะการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ 

ท่ีดีตอการปฏิบัติงาน อีกท้ังสามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ สามารถดำรงตนอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข มีความคิดสรางสรรค พัฒนาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ 

 

 

 

 
 



-6- 

 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนๆ              

ไดแกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  นอกจากนี้ยังมีวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีซ่ึงจะเปดโอกาสใหนักศึกษาในสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดไดตามความตองการของผูเรียน 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีนักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียนได 

   ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ 

ท่ีมีความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถลงทะเบียนเรียนเปนหมวดวิชาเลือกเสรีได 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

 1.1  ปรัชญา 

  ผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะในการเรียนรู

ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดอยางเหมาะสม เพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศ บริหารจัดการ สงเสริมเศรษฐกิจ ใหบริการแกทองถ่ิน บูรณาการความรูกับสาขาท่ีเก่ียวของ และ

สามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ 

 1.2  ความสำคัญ 

  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ทำใหโลกเขาสูสังคมธุรกิจดิจิทัล  

สงผลใหระบบสังคมมีชีวิตความเปนอยูและระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนรูปแบบไปอยางมาก ทำใหเกิดความตองการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน องคกรตางๆ  ตองปรับตัวใหมีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ในการแขงขัน เปนผลใหมีความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความรูความสามารถ สอดคลอง

กับความตองการและทิศทาง การบริหารประเทศ ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 ท่ีตองการปรับเปลี่ยน โครงสราง 

ทางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมดิจิทัล” 

  หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมุงเนนความรูทางวิชาการ และพัฒนา

ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับสาขาท่ีเก่ียวของ          

เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหสามารถวางแผน จัดการ ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานสารสนเทศในหนวยงาน

ไดอยางเหมาะสม  สามารถนำทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการพัฒนาองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 

ตางๆ ได  อีกท้ังพัฒนาทักษะในดานตางๆ ใหตอบสนองตอความตองการตลาดแรงงานตามเกณฑมาตรฐาน         

การอุดมศึกษา ซ่ึงสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 1.3 วัตถุประสงค 

      เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณสมบัติดานตางๆ ดังนี้ 

  1.3.1  มีความรอบรู ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะในการเรียนรู พัฒนาความรู โดยมุงเนน

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะสามารถนำความรูดังกลาวไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพและสราง

นวัตกรรมดิจิทัล 

  1.3.2  มีความคิดอยางเปนระบบ วิเคราะหแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม แสวงหาความรูดวยตนเอง  

  1.3.3  มีความสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การบริหารจัดการทำงาน

เปนหมูคณะ และมีความเปนผูนำ 

  1.3.4  มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหนาท่ีเปนพลเมืองดี จิตสาธารณะ รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ   

และสังคม  
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1) ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก

หลักสูตรมาตรฐาน สกอ. (มคอ.1) 

2) เชิญผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

3) สำรวจความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต  

4) สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ชั้นปสุดทาย หรือบัณฑิต ท่ีมีตอ

หลักสูตร 

5) สำรวจสถานภาพการมีงานทำของ

บัณฑิต 

6) ติดตามและประเมินผลจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพเต็มรูปแบบ/   

สหกิจศึกษา 

1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร /         

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

3) ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญท่ีมี

สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

4) รายงานผลความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

5) รายงานความพึงพอใจของ

นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือบัณฑิต  

ท่ีมีตอหลักสูตร 

6) รายงานสถานภาพการมีงานทำ

ของบัณฑิต 

7) รายงานสรุปผลการประเมินจาก

การฝกประสบการณวิชาชีพเต็ม

รูปแบบ/สหกิจศึกษา 

8) รายละเอียดของหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบ

รายงาน มคอ.2 

2) พัฒนาบุคลากร  1) สงเสริมใหบุคลาการไดรับการอบรม 

สัมมนา พัฒนาศักยภาพดานการเรียน

การสอน วิชาการ และงานวิจัย 

2) บริการวิชาการชุมชนและทองถ่ิน 

1) หลักฐานการสงบุคลากรเขารับ

การฝกอบรม และการไดรับทุนวิจัย 

2) งานบริการวิชาการตออาจารยใน

หลักสตูร 

3) ดานนักศึกษา 1) มีชวงเวลาใหคำปรึกษาแกนักศึกษา 1) มีชั่วโมงท่ีปรึกษาเพ่ือใหคำปรึกษา

แกนักศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 5) 

   1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

    กำหนดใหมีระยะเวลาและจำนวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ และใชระยะเวลาเรียน

ไมนอยวา 8 สัปดาห ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน         

พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ)  

   1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

  ให ไปตามขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย วาดวยการจัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2555                 

(ภาคผนวก จ หมวด 5) 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคเรียนท่ี 1 เดือน มิถุนายน    - ตุลาคม 

  ภาคเรียนท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม 

   ภาคฤดูรอน เดือน เมษายน     - พฤษภาคม 

  ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

(ภาคผนวก จ หมวด 5) 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

  2.2.1  ผูเขาศึกษาจะตองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือสำเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

         2.2.2  ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศ หรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 1) 
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2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

  ปญหาของนักศึกษาแรกเขาท่ีพบคือ 

  2.3.1  พ้ืนฐานดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะดานภาษาอังกฤษ          

ของนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานคอนขางต่ำ 

2.3.2 ปญหาในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  2.4.1 จัดอบรมความรูพ้ืนฐานดานการใชคอมพิวเตอร ดานการใชภาษาอังกฤษ มีการทดสอบวัดความรู

ดานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 

  2.4.2  จัดอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคำแนะนำแกนักศึกษาแรกเขา เม่ือประสบปญหาในการปรับตัว         

ในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางเสริมความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา และนักศึกษา 

รุนพ่ีกับนักศึกษารุนนอง 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป    
 

จำนวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

625 4 625 5 625 6 625 7 625 8 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จำนวนผูท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
 

* ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 17,600 บาท/คน/ป 

 

  

 

รายละเอียด ปงบประมาณ 

 

 2564 2565 2566 2567 2568 

รายรับ      

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

  งบประมาณตอหัวนักศึกษา  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  

รายจาย      

งบบุคลากร  2,788,800   2,864,400   2,942,268   3,022,472   3,105,082  

งบดำเนินการ 400,000 424,000 450,000 480,000 5 000,01  

งบลงทุน 300,000 330,000 363,000 399,300 439,230 

  รวมรายจาย 3,488,800 3,618,400 3,755,268 3,901,772 4,054,312 

ผลตางรายจายและรายรับ 2,664,800 1,970,400 1,283,268 605,772 758,312 
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2.7  ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรยีน 

       แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

       แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเนต 

       อ่ืนๆ (ระบุ) 

  และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

(ภาคผนวก จ หมวด 5)  

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และระเบียบ

มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ช) 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

รายการ 
เกณฑ มคอ.1 

(จำนวนหนวยกิต) 

โครงสรางหลักสูตร 

(จำนวนหนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 30 

 1.1  กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร       10 

 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร   6 

 1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร              6 

 1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  8 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 90 

 2.1  วิชาแกน (ไมนอยกวา 9) 9 

 2.2  วิชาเฉพาะดาน  (ไมนอยกวา 45) 45 

 2.3  วิชาเฉพาะดานเลือก            (ไมนอยกวา 27) 27 

 2.4  วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา (ไมนอยกวา 3) 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6  6 

จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 126 
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3.1.3 รายวิชา  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

โดยจำแนกรายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาตางๆ ไวดังนี้  (ภาคผนวก ค) 

 1) ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 

     2) การใหรหัสรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

   รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว 

  เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา 

  เลขตัวท่ี 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

  เลขตัวท่ี 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

  เลขตัวท่ี 6, 7 บงบอกถึงลำดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยหมูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัด

ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้  

1)  เรื่องท่ัวไป       (413-1--) 

2)  ขอสนเทศและขอมูล     (413-2--) 

3)  ซอฟตแวร       (413-3--) 

4)  ทฤษฎีและการคำนวณ     (413-4--) 

5)  ระเบียบวิธี       (413-5--) 

6)  การประยุกตใชงาน      (413-6--) 

7)  ฮารดแวรและระบบเครื่อง     (413-7--) 

8)  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (413-8--) 

9)  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ   (413-9--) 

     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 

10)  เทคโนโลยีสารสนเทศ     (413-0--) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับกอนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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   รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                      

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   1)  กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 10 หนวยกิต 

วิชาบังคับเรียน 6 หนวยกิต 

0001101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 

2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 

2(2-0-4) 

0001104 การฟง–พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันListening and 

Speaking English for Daily Life Communication 

2(2-0-4) 

 

วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

0001103   สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 

Information Searching for Study 

2(2-0-4) 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

Reading and Writing English for Daily Life Communication 

2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 

English for Cultural Communication 

2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 

English for Communication in the Workplace 

2(2-0-4) 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

Chinese for Daily Life Communication 

2(2-0-4) 

  

    2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้   6 หนวยกิต 

วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา  

Buddhism for Development 

2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 

Psychology for Self Development 

2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 

Music and Life Appreciation 

2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  

Arts and Design 

2(2-0-4) 

0002105 สนุทรียภาพการแสดง 

Art Performance Appreciation 

2(2-0-4) 
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0002106   สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวติ 

Meditation for Life Development  

2(2-0-4) 

 

    3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

วิชาบังคับเรียน 2 หนวยกิต 

0003107   ความเปนพลเมืองท่ีดี 

Smart Citizenship  

2(2-0-4) 

วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา   4 หนวยกิต 

0003101 ระบบสังคมไทย 

Thai Society System 

2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก  

Global Society System 

2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  

Business and Daily Life 

2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา  

Loei Study 

2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  

Thailand and ASEAN Community      

2(2-0-4) 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  

Economy in Daily Life      

2(2-0-4) 

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 

Law in Daily Life 

2(2-0-4) 

    
     4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  8 หนวยกิต 

วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา   8 หนวยกิต 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ  

Thinking and Decision Making  

2(2-0-4) 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสำหรับชีวิตประจำวัน 

Computer Technology for Daily-Life  

2(2-0-4) 

0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  

Exercise for Health 

2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  

Science and Technology for Quality of Life 

2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ  

Science for Health 

2(2-0-4) 
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0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

Life and Environment 

2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใชในชีวิตประจำวัน                     

Household Appliances Maintenance Techniques 

2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในชีวิตประจำวัน                  

Raising Crops and Animals in Daily Life 

2(2-0-4) 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

    1) วิชาแกน บังคับเรียน     9 หนวยกิต 

4131002 พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Computer and Information Technology Fundamentals 

3(3-0-6) 

4132101 คณิตศาสตรสำหรับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Mathematics for Computer and Information Technology 

3(3-0-6) 

4133402 สถิติประยุกตสำหรับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Applied Statistics for Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

    2) วิชาเฉพาะดาน   บังคับเรียน    45 หนวยกิต 

       2.1 ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 9 หนวยกิต 

4131604 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

Human-Computer Interaction  

3(2-2-5) 

 

4132102 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

English for Information Technology 1 

3(3-0-6) 

4132401 ระบบปฏิบัติการ  

Operating System 

3(2-2-5) 

        2.2 เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 18 หนวยกิต 

4131602   การประยุกตใชงานมัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก  

Application of Multimedia and Computer Graphics 

3(2-2-5) 

4132301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web Application Programming 

3(2-2-5) 

4133301 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง  

Advanced Programming 

3(2-2-5) 

4133701 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและการซอมบำรุง   

Computer Architecture and Maintenance 

3(2-2-5) 

 

4133704   อินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง 

Internet of Things 

3(2-2-5) 
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4133901 โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1    

Computer and Information Technology Project 1 

1(0-2-1) 

4133902 โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    

Computer and Information Technology Project 2 

2(0-4-2) 

     2.3 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 12 หนวยกิต 

4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Computer Programming 

3(2-2-5) 

4132202 ระบบการจัดการฐานขอมูลและขอมูลขนาดใหญ  

Database Management System and Big Data 

3(2-2-5) 

4132501 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  

System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

4133501 การวิเคราะหและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

Object Oriented Analysis and Programming 

3(2-2-5) 

      2.4 โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 6 หนวยกิต 

4132201 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

Data Structure and Algorithm 

3(2-2-5) 

4132701 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  

Data Communication and Computer Network 

3(2-2-5) 

        3)  วิชาเฉพาะดานเลือก  

            วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา     27 หนวยกิต 

        3.1 กลุมดานเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 

4131601 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 

Information Technology Appliances for Daily Life 

3(2-2-5) 

4132001 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

Management Information System 

3(2-2-5) 

4133002 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล 

Electronics Business Digital 

3(2-2-5) 

4133102 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  

English for Information Technology 2 

3(3-0-6) 

7024133  เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย  

Wireless Communication Technology 
 

3(2-2-5) 

4133703 ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
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Computer and Information Technology Security 

4133705 การออกแบบและบริหารจัดการเครือขายในองคกร   

Network Design and Management in an Organization 

3(2-2-5) 

4134002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโซอุปทานและระบบโลจิสติกส 

Information Technology for Supply Chain Management  

and Logistic System 

3(2-2-5) 

4134003 ผูประกอบการใหมดานดิจิทัล 

New Digital Entrepreneur 

3(3-0-6) 

4134102 การจัดการองคความรู  

Knowledge Management 

3(3-0-6) 

4134401 วิศวกรรมซอฟตแวร  

Software Engineering 

3(2-2-5) 

4134402 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรข้ันพ้ืนฐาน  

Fundamental of Geographic Information Systems 

3(2-2-5) 

       3.2 กลุมดานเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต 

4131603 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  

Web Design and Development  

3(2-2-5) 

 

4131605 โปรแกรมประยุกตเพ่ือการสรางและตกแตงภาพ 

Application for Graphic Creating and Retouching 

3(2-2-5) 

4131606 การเขียนเกมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

Game Computer Programming 

3(2-2-5) 

4132601 การประยุกตใชงานมัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟกข้ันสูง  

Advance Application of Multimedia and Computer Graphics 

3(2-2-5) 

4132602 การประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน  

Applications of Social Media 

3(2-2-5) 

4132603 การสรางแบบจำลองสามมิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Three - Dimensions Models using Computer Programs  
 

3(2-2-5) 

4133302 การเขียนโปรแกรมระบบฐานขอมูล  

Database System Programming 

3(2-2-5) 
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4133304 การเขียนโปรแกรมรวมสมัย  

Modern Programming Language 

3(2-2-5) 

 

4133602 เกมกีฬาอีสปอรต 

Electronic Sports Games 

3(2-2-5) 

4134301 การเขียนโปรแกรมบนสมารทดีไวซ  

Smart Device Programming 

3(2-2-5) 

4134701 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง  

Advanced Data Communication and Computer Network 

3(2-2-5) 

4134901   สัมมนาและหัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

Computer and Information Te chnology Seminar and 

Special Topic 

3(2-2-5) 

       3.3 กลุมวิทยาการขอมูลและปญญาประดิษฐ 

4133005 วิทยาการขอมูลและเหมืองขอมูล 

Data Science and Data Mining 

3(2-2-5) 

4133601 วิทยาการหุนยนต 

Robotics Technology 

3(2-2-5) 

4134001 ปญญาประดิษฐ  

Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

4134004 การเรียนรูของเครื่อง 

Machine Learning 

3(2-2-5) 

4134006 การประมวลผลภาพ   

Image Processing 

3(2-2-5) 

    4)  วิชาประสบการณภาคสนาม 9 หนวยกิต 

         4.1 กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม บังคับเรียน             3 หนวยกิต 

4132801 การปฏบิัตงิานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   

Field Practicum in Computer and Information Technology 1 

1(90) 

4133801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   

Field Practicum in Computer and Information Technology 2       

1(90) 

4133802 เตรียมสหกิจศึกษา  

Pre - Cooperative Education 

1(90) 
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         4.2 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมตอไปนี ้เพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

               4.2.1) กลุมวิชาฝกปฏิบัติการวิชาชีพ  

4134801 การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Field Experience in Computer and Information Technology 

6(540) 

                4.2.2) กลุมวิชาสหกิจศึกษา  

4134802  สหกิจศึกษา  

Cooperative Education  

6 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

     ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไมซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา      

ของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา วิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

ศึกษา

ท่ัวไป 

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxx 2(2-0-4) 

เฉพาะ แกน 4131002 พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

 เฉพาะดาน 4131602 การประยุกตใชงานมัลติมีเดียและ

คอมพิวเตอรกราฟก 

3(2-2-5) 

  4131604 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

  4133701 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและการซอมบำรุง 3(2-2-5) 

   รวมหนวยกิต 18 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา วิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

ศึกษา

ท่ัวไป 

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxx 2(2-0-4) 

เฉพาะ แกน 4132101 คณิตศาสตรสำหรับคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

3(3-0-6) 

 เฉพาะดาน 4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  4132201 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)  

 เฉพาะดาน

เลือก 

xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

   รวมหนวยกิต 18 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา วิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2(2-0-4) 

 xxxxxxx  xxxxxxx xxxxxxx 2(2-0-4) 

 xxxxxxx  xxxxxxx xxxxxxx 2(2-0-4) 

เฉพาะ เฉพาะดาน 4132202 ระบบการจัดการฐานขอมูลและขอมูล 

ขนาดใหญ 

3(2-2-5) 

4132301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

4132401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

4132701 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

 ประสบการณ

ภาคสนาม/  

สหกิจศึกษา 

4132801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1          

1(90) 

   รวมหนวยกิต 19 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา วิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

เฉพาะ เฉพาะดาน 4133704 อินเทอรเน็ตของทุกสิง่ 3(2-2-5) 

  4132501 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 4133301 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง 3(2-2-5) 

 4132102 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 

 เฉพาะดาน

เลอืก 

xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

   รวมหนวยกิต 19 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา วิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx  2(2-0-4) 

 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx  2(2-0-4) 

เฉพาะ แกน 4133402 สถิติประยุกตสำหรับคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

 เฉพาะดาน 4133501 การวิเคราะหและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 ประสบการณ

ภาคสนาม/  

สหกิจศึกษา 

4133801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2          

1(90) 

 

 

 เฉพาะดาน

เลือก 

xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

เลือกเสรี  xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

   รวมหนวยกิต 17 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา วิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx  2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx  2(2-0-4) 

เฉพาะ เฉพาะดาน 4133901 โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 

1(0-2-1) 

  

 เฉพาะดาน

เลอืก 

xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

  xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

เลือกเสรี  xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

   รวมหนวยกิต 14 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา วิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

เฉพาะ เฉพาะดาน 4133902 โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 

2(0-4-2) 

 ประสบการณ

ภาคสนาม/  

สหกิจศึกษา 

4133802 เตรียมสหกิจศึกษา  1(90) 

 เฉพาะดาน

เลือก 

xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

  xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

  xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

  xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 

   รวมหนวยกิต 15 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

  3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 

       คำอธิบายรายวชิา รายละเอียดดังภาคผนวก ก 

หมวดวิชา วิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

เฉพาะ ประสบการณ

ภาคสนาม/  

สหกิจศึกษา 

4134801 

 

การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

6(540) 

 

   รวมหนวยกิต 6 

                                                    หรือ 

เฉพาะ ประสบการณ

ภาคสนาม/    

สหกิจศึกษา 

4134802 สหกิจศึกษา 6 

   รวมหนวยกิต 6 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย      

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร 
 

 

  

ท่ี เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 xxxxxxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย 

 

นางวีณา พรหมเทศ วท.ม. 

ค.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอรศึกษา 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  

2548 

2539 

2 xxxxxxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย 

 

นางสาวจิตราภา คนฉลาด 

 

วท.ม. 

 

ทล.บ. 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา         

พระนครเหนือ 

2552 

 

2548 

3 xxxxxxxxxxxxx อาจารย นายสังสรรค หลาพันธ 

 

วท.ม. 

 

อศ.บ. 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา

พระนครเหนือ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ  

2550 

 

2547 

4 xxxxxxxxxxxxx อาจารย นายธนานนท กลิ่นแกว 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2553 

2549 

5 xxxxxxxxxxxxx อาจารย นายอิทธิชัย อินลเุพท 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

2552 

2548 

-25-  
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  3.2.2 อาจารยพิเศษ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ความเช่ียวชาญ ประสบการณ 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางสาวรัชมาศ สุรินทร วท.ม. 

 

วท.บ. 

อินเทอรเน็ตและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศาสตรคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2553 

 

2537 

- การเขียนโปรแกรม 

- ระบบฐานขอมูล 

12 ป 

2 นายพงศธร  หมอแสน วท.บ. คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2553 - ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรม 

8 ป 

 

  

 -26- 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิตกอนสำเร็จการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพ ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดใหนักศึกษาตองฝกประสบการณภาคสนาม โดยใหเลือกลงทะเบียนในกลุมวิชา          

ฝกปฏิบัติการวิชาชีพ หรือกลุมวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

    ความคาดหวังผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

  4.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

                  1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 

   2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

   3)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

   4)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

   5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4.1.2  ความรู 

   1)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

   2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับแกไขปญหา 

   3)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชำนาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

   4)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  4.1.3  ทักษะทางปญญา 

   1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

 2)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

  4.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1)  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ท้ังใน

บทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

    2)  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

    3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  4.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจำเปนท่ีมีอยูในปจจบุันตอการทำงานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

   2)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม  

   3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

    4.2 ชวงเวลา 

  4.2.1 เตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4  

4.2.2 ฝกประสบการณวิชาชีพฯ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4  
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4.2.3 สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 

4.2.4 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของป

การศึกษาท่ี 2 

4.2.5 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของป

การศึกษาท่ี 3                     

    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1 เตรียมสหกิจศึกษา ศึกษากระบวนการข้ันตอนของสหกิจศึกษา ความรู พ้ืนฐานและทักษะ          

ในการปฏิงานสหกิจศึกษา ใหครบ 90 ชั่วโมงภายใน 1 ภาคการศึกษา   

4.3.2 ฝกประสบการณวิชาชีพฯ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

4.3.3 สหกิจศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการอยางมีระบบไมนอยกวา16 สัปดาห         

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

4.3.4 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ปฏิบัติการภาคสนามท่ี

เก่ียวของกับงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสารสนเทศใหครบ 90 ชั่วโมงภายใน 1 ภาคการศึกษา          

4.3.5 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ปฏิบัติการภาคสนามท่ี

เก่ียวของกับงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสารสนเทศใหครบ 90 ชั่วโมงภายใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  คำอธิบายโดยยอ    

นักศึกษาตองเลือกหัวขอเพ่ือศึกษาคนควา  ออกแบบและพัฒนาโครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเลือกกรณีศึกษาเพ่ือประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานดานตางๆ เชน ระบบงานในภาครัฐ เอกชน 

หรือระบบงานท่ีใชในทองถ่ิน  มีการจัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ และนำเสนอโครงงานตอคณะกรรมการ

สอบอยางนอย 3 คน 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

  นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางนอย 1 โครงงาน 

   5.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

                   1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 

   2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

   3)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

   4)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

   5)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสงัคม 

  5.2.2  ความรู 

   1)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

   2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับแกไขปญหา 
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   3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ ประเมินระบบองคประกอบตางๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกำหนด 

   4)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

   5)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  5.2.3  ทักษะทางปญญา 

   1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

   2)  สามารถสบืคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

   3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

        5.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1)  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    2)  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ท้ังใน

บทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

    3)  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

  5.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจำเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทำงานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

   2)  สามารถแนะนำประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

   3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม 

  5.3  ชวงเวลา  

  5.3.1  โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 3  

  5.3.2  โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 4 

 5.4  จำนวนหนวยกิต 

          - รายวิชา โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จำนวน 1 หนวยกิต 

  - รายวิชา โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จำนวน 2 หนวยกิต 

 5.5  การเตรียมการ  

  มีการจัดชวงเวลาเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา  เพ่ือรายงานความกาวหนา และปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะรวมถึงใหคำปรึกษาในกรณีท่ีนักศึกษาติดปญหาในการจัดทำโครงงาน 

 5.6  กระบวนการประเมินผล   

5.6.1  ประเมินผลจากความกาวหนาและความสม่ำเสมอในการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

5.6.2  ประเมินจากการนำเสนอโครงงานตอคณะกรรมการ และรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม - สงเสริมใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไมละเมิดสทิธิ

ทางปญญาและขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน นอกจากนี้ไดมีการจัด

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกใหแก

นักศึกษา   

ดานความรูและทักษะทางดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

- เสริมสรางพ้ืนฐานทางดานทฤษฎีและเนนฝกปฎิบัต ิ

- จัดกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาโครงงาน โดยนำความรูและทักษะ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 

ดานการติดตอสื่อสารและมนุษย

สัมพันธ 

- มอบหมายใหมีการศึกษาคนควาท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม 

พรอมท้ังใหมีการนำเสนองานหนาชั้นเรียน  

- ฝกปฎิบัติงานภาคสนาม ท้ังภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ชุมชน ทองถ่ิน เชน การบริการวิชาการ การถายทอดความรู

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

ดานภาวะผูนำ  - ส ง เส ริม กิ จกรรม ให นั ก ศึกษา ได มี ส วน ร วม โครงการ             

ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือฝกฝนทักษะดาน

ภาวะผูนำและการทำงานเปนกลุม เชน การออกคายอาสา

พัฒนา การบริการวิชาการ เปนตน 

ดานความมีวินัย จิตอาสา - จัดกิจกรรมเพ่ือฝกความมีวินัยและจิตอาสา เชน กิจกรรมการ

ออกคายอาสาพัฒนา เปนตน 

- ฝกใหนักศึกษามีวินัย เชน การแตงกายถูกตองตามระเบียบ 

การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนหรือกิจกรรม การสงงานตาม

เวลาท่ีไดรับมอบหมายงาน  
 

สำหรับคุณลกัษณะของนักศึกษาเม่ือผานการศึกษาในแตละชั้นปมีดังนี ้(ภาคผนวก ง) 

  1) เม่ือผานชั้นปท่ี 1 นักศึกษาจะเปนผูมีความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2) เม่ือผานชั้นปท่ี 2 นักศึกษาจะเปนผูมีความรูดานการพัฒนาซอฟตแวร ระบบเครือขาย การออกแบบ

ระบบ และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3) เม่ือผานชั้นปท่ี 3 นักศึกษาจะเปนผูท่ีมีความรู สามารถวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและมี

ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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  4) นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน หรือ

สามารถพัฒนา ถายทอดความรูนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูชุมชนและทองถ่ินได รวมท้ังเพ่ือเตรียม

ประกอบวิชาชีพในอนาคต  

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

    2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 

   2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

   3)  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับ

ความสำคัญ 

   4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

   5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

   6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

   7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1)  อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุจริต          

และความมีวินัยในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

   2)  กำหนดการเขาชั้นเรียนและการสงงานใหตรงเวลา   

   3)  การมอบหมายใหนักศึกษาทำงานเปนกลุม และมีการเลือกผูนำกลุม กำหนดใหทุกคนมีสวนรวม

ในการทำงาน   

   4)  ใหมีการนำเสนอผลงานหนาชั้น และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากอาจารยผูสอน         

และเพ่ือนรวมชั้นเรียน   

   5)  อาจารยผู สอนกวดขัน เรื่องการแต งกาย และการปฏิบั ติตน โดยไม ขัดตอระเบี ยบ                  

ของมหาวิทยาลัย   

   6)  อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

   7)  มีการจัดการปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมท้ังดานการศึกษาและการประกอบ

วิชาชีพ โดยเนนเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1)  ประเมินโดยสังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การสอบ และจากการรวมกิจกรรม    

   2)  ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและการสงงานใหตรงเวลา   

   3)  ประเมินจากการการนำเสนอผลงาน และการยอมรับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือพิจารณา      

ในการปรับปรุงแกไข   
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   4)  ประเมินผลจากกิจกรรมปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ และขอคิดเห็นจากผูใชบัณฑิต หรือหนวยงาน 

ท่ีนักศึกษาเขาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา   

 2.2  ความรู 

  2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

   1)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

   2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับแกไขปญหา 

   3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ ประเมินระบบองคประกอบตางๆ           

ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกำหนด 

   4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรรวมท้ังการนำไป

ประยุกต 

   5)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชำนาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

   6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก่ียวของ 

   7)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

   8)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

      2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

   1)  จัดรูปแบบการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ   

   2)  จัดสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชา 

   3)  จัดกิจกรรมเสริมทักษะเชน อบรมสัมมนา เชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรพิเศษ หรือศึกษา        

ดูงานนอกสถานท่ี 

   4)  จัดใหมีการฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

   5)  กำหนดใหนักศึกษาจัดทำโครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   1)  การทดสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค   

   2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายในรายวิชา  

   3)  ประเมินความรูท่ีไดจากการรวมกิจกรรม 

   4)  ประเมินผลจากการฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

   5)  ประเมินจากผลงานในการจัดทำโครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.3  ทักษะทางปญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

       1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
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   2)  สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค

   3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

   4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

  2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   1)  การมอบหมายใหนักศึกษาทำงานเปนกลุม และมีการเลือกผูนำกลุม กำหนดใหทุกคนมีสวนรวม

ในการทำงาน 

   2)  จัดใหมีการฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

   3)  จัดใหการจัดทำโครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4)  กำหนดกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   1)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายในรายวิชา  

   2)  ประเมินผลจากการฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

   3)  ประเมินจากผลงานในการจัดทำโครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1)  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   2)  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ              

ท้ังในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

   3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

   4)  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

   5)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

   6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   1)  จัดรูปแบบการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีการมอบหมายงานท่ีเก่ียวของ

กับรายวิชา   

   2)  มอบหมายใหศึกษาคนควาจากสื่อการเรียนรูอ่ืนๆ เชน เว็บไซต เอกสาร ตำรา ท้ังภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ   

   3)  การมอบหมายใหนักศึกษาทำงานเปนกลุม และมีการเลือกผูนำกลุม กำหนดใหทุกคนมีสวนรวม

ในการทำงาน 

   4)  มีรายวิชาท่ีตองศึกษาคนควา เก็บขอมูล และสัมภาษณบุคลากร หรือผูมีประสบการณ 
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   5)  จัดใหมีรายวิชาโครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   6)  กำหนดกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

   1)  สังเกตจากพฤตกิรรมการทำงานรวมกันเปนกลุมและการปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมชั้น 

   2)  ประเมินจากผลการเรียน และผลการทดสอบวัดความรูดานภาษา 

   3)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  

 2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจำเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทำงานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

   2)  สามารถแนะนำประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

   3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบ          

ของสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม 

   4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

  2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดทักษะดานการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   2)  จัดกิจกรรมท่ีใหมีการนำเสนองาน โดยใหเลือกใชรูปแบบสื่อการนำเสนออยางเหมาะสม 

  2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลข ส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1)  ประเมินจากผลการทดสอบ 

   2)  ประเมินความสามารถในการสื่อสาร และเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)  

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จะแสดงเปน 2 สวน ไดแก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

และหมวดวิชาเฉพาะดาน 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  1)  ตรงตอเวลา 

  2)  มีความซ่ือสัตย สุจริต 
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  3)  มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

 3.1.2 ความรู 

  1)  มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 

  2)  สามารถนำความรูไปใชในการดำรงชีวิต 

  3)  สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 3.1.3 ทักษะทางปญญา  

  1)  สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

  2)  สามารถสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 

  3)  สามารถประเมินคา หรือคุณคา 

 3.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

  1)  สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

  2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม 

 3.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1)  สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข  

  2)  สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  

  3)  มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 5 ดาน มีการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานดังนี้  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

3.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม  

(1)   ตรงตอเวลา - ทำขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียนกับ

ผูสอนเรื่องการเขาเรียน 

- ทำขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียนกับ

ผูสอนเรื่องของเวลาสงงาน 

- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงตอ

เวลาในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเขา

เรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการสง

งาน 

 

(2) มีความซ่ือสัตย 

สุจริต 

- มอบหมายงานกลุมและงานเดี่ยว 

- จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม

จริยธรรมท้ังภายนอกและภายในหองเรียน

อยางตอเนื่อง 

- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความ

ซ่ือสัตยสุจริตในการเรียนการสอนทุก

รายวิชา 

- ประเมินจากชิ้นงานท่ีไดรับ

มอบหมาย เชน รายงาน การอางอิง 

และการสอบ 

- ประเมินจากความซ่ือสัตยตอ

ขอตกลงของนักศึกษาในชั้นเรียน 

โดยประเมินจากการสังเกต 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(3) มีสัมมาคารวะ  

ออนนอมถอมตน 

- ปลูกฝงใหตระหนักในคุณคาของการ

ปฏิบตัิตนอยางสุภาพและออนนอม วาจา

สุภาพไพเราะ มีระเบียบวินัย ประพฤติตน

ใหถูกกาลเทศะ โดยใชกรณีการสาธิตและ

กรณีจำลอง 

- มอบหมายงานกลุมและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

- การนำเสนอผลงาน 

3.1.2 ดานความรู  

(1) มีความรู ความ

เขาใจในเนื้อหาวิชาท่ี

ศึกษา 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการ

บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการสาธิต 

ทดลองและฝกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี 

- ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรยีน 

- ทดสอบวัดความรูในรายวิชาท้ัง

ทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

(2) สามารถนำความรู

ไปใชในการดำรงชีวิต 

- ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ

เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนหลัก (Problem Based 

Learning) หรือ เรียกยอวา PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑของ PBL 

(3) สามารถพัฒนาการ

เรียนรูของตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

- มีการแนะนำวิธีการเรียนรู/การสืบคน

ขอมูลดวยตนเอง และใหฝกปฏิบัติในทุก

รายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคิด/

วิเคราะห การหาความรูเพ่ิมเติม โดย

อาศัยขอมูล/หลักความรูจากแหลงท่ี

นาเชื่อถือมาประกอบไดอยางเหมาะสม

และมีจรรยาบรรณในการอางอิง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปญญา 

- นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสังเคราะห 

ขอมูลอยางเปนระบบ 

- ฝกปฏิบัติทักษะการสังเคราะหโดยใช

วิธีการกรณีศึกษา 

- ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

- สาธิต ทดลองและฝกปฏิบัติในเนื้อหา

รายวิชา 

- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3) สามารถประเมินคา 

หรือคุณคา 

- ใหความรูความเขาใจในเรื่องการประเมิน

คาโดยใชวิธีจำแนกคุณภาพงาน 

- ใหความรูความเขาใจในเรื่องการประเมิน

คาโดยใชวิธีการนำเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 

- ประเมินจากการมีสวนรวม 

 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถทำงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

- มอบหมายกิจกรรมกลุม 

- สอดแทรกความรูความเขาใจในความ

แตกตางระหวางบุคคลในการเรียนการ

สอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ผูอ่ืน และ

สังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมโดยใช

กระบวนการ PBL 

 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม

เกณฑของ PBL 

- สังเกตพฤติกรรม 

3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะหเชงิ

ตัวเลขในรายวิชาตางๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 

(2)  สามารถใชภาษาใน

การสื่อสารไดอยาง

เหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใชภาษาในการ

สื่อสารในรายวิชาตางๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมและนำเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 

- การนำเสนอ 

(3) มีทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในรายวิชาตางๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมและนำเสนอโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสรางชิ้นงานโดยการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบปฏิบัติ 

- การนำเสนอ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

  ความรับผิดชอบหลัก  ๐ ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

0001104 การฟง–พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน  
              

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา                

0001105 การอาน–เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ

การสื่อสารในชีวิตประจำวนั  
              

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสาร

วัฒนธรรม  
              

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

งานอาชีพ  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

  ความรับผิดชอบหลัก  ๐ ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 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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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0003107 ความเปนพลเมืองท่ีดี                  

0003101 ระบบสังคมไทย                 

0003102 ระบบสังคมโลก               

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                

0003105 ประเทศไทยกับประชาคม

อาเซียน   
              

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน                  

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสำหรับ

ชีวิตประจำวัน  
              

0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ               

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ

คุณภาพชีวิต  
              

0004105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ                

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใชใน

ชีวิต ประจำวัน  
              

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในชีวิต 

ประจำวัน  
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 3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

   ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

   3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

   1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 

   2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

   3)  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับ

ความสำคัญ 

   4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

   5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

   6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสงัคม 

   7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   3.2.2  ความรู 

   1)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

   2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับแกไขปญหา 

   3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ ประเมินระบบองคประกอบตางๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกำหนด 

   4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรรวมท้ังการนำไป

ประยุกต 

   5)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชำนาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

   6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก่ียวของ 

   7)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

   8)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

   3.2.3  ทักษะทางปญญา 

   1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

   2)  สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

   3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

   3.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1)  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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    2)  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ท้ังใน

บทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

    3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

    4)  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุม 

    5)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

    6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

   3.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจำเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทำงานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

   2)  สามารถแนะนำประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

   3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม  

   4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

            ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาแกน 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 

4131002 พ้ืนฐานทาง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

                             

4132101 คณิตศาสตร

สำหรับคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

4133402 สถิติประยุกต

สำหรับคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

              ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเฉพาะดาน 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 

4131301 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
                             

4131602 การประยุกตใชงาน

มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร

กราฟก 

                             

4131604 การปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
                             

4132102 ภาษาอังกฤษสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
                             

4132201 โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

              ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเฉพาะดาน 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 

1322024  ระบบการจัดการ

ฐานขอมูลและขอมูลขนาดใหญ 
                             

4132301 การเขียนโปรแกรม 

บนเว็บ 
                             

4132401 ระบบปฏิบัติการ                              

0141325  การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 
                             

4132701  ระบบการสื่อสาร

ขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 
                             

4133301 การเขียนโปรแกรม 

ข้ันสูง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก           

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเฉพาะดาน 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 

4133501 การวิเคราะหและ

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
                             

4133704 อินเทอรเนต็ของทุก

สิ่ง 
                             

4133701 สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรและการซอมบำรุง 
                             

4133901 โครงงานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 
                             

4133902 โครงงานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเฉพาะดานเลือก 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 

4131601 การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจำวัน 

                             

4131603 การออกแบบและ

พัฒนาเว็บ 
                             

4131605 โปรแกรมประยุกต

เพ่ือการสรางและตกแตงภาพ 
                             

4131606 การเขียนเกม

คอมพิวเตอรเบื้องตน 
                             

4132001 ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเฉพาะดานเลือก 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 

4132601 การประยุกตใชงาน

มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร

กราฟกข้ันสูง 

                             

4132602 การประยุกตใชสื่อ

สังคมออนไลน  
                             

4132603 การสรางแบบจำลอง

สามมิติดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

                             

4133002 ธุรกรรม

อิเล็กทรอนกิสในยุคดิจิทัล 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเฉพาะดานเลือก 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 

4133005 วิทยาการขอมูลและ

เหมืองขอมูล 
                             

4133102 ภาษาอังกฤษสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
                             

4133302 การเขียนโปรแกรม

ระบบฐานขอมูล 
                             

4133304 การเขียนโปรแกรม

รวมสมัย 
                             

4133601 วิทยาการหุนยนต                              

4133602 เกมกีฬาอีสปอรต                              
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

    ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเฉพาะดานเลือก 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 

4133702 เทคโนโลยีการ

สื่อสารแบบไรสาย 
                             

4133703 ความปลอดภัย

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                             

4133705 การออกแบบและ

บริหารจัดการเครือขายใน

องคกร 
                             

4134001 ปญญาประดิษฐ                              
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

              ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเฉพาะดานเลือก 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 

4134002 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการโซ

อุปทานและระบบโลจิสติกส 

                             

4134003 ผูประกอบการใหม

ดานดิจิทัล 
                             

4134004 การเรยีนรูของเครื่อง                              

4134006 การประมวลผลภาพ                                

4134102 การจัดการองค

ความรู 
                             

4134301 การเขียนโปรแกรม

บนสมารทดีไวซ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

              ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาเฉพาะดานเลือก 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 

4134401 วิศวกรรมซอฟตแวร                              

4134402 ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 
                             

4134701 ระบบการสื่อสาร

ขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอรข้ันสูง 

                             

4134901 สัมมนาและหัวขอ

พิเศษทางคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

              ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาประสบการณภาคสนาม/  

สหกิจศึกษา 

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 

4132801   การปฏิบัติงาน

ภาคสนามทางคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1          

                             

4133801   การปฏิบัติงาน

ภาคสนามทางคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2          
                             

4133802 เตรียมสหกิจศึกษา                              
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

              ความรับผิดชอบหลัก            

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู 

 

 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิชาประสบการณภาคสนาม/  

สหกิจศึกษา 

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 

4134801 การฝกประสบการณ

วิชาชีพคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

4134802 สหกิจศึกษา                              
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

  การประเมินผลการเรียน มี  2 ระบบ คือ ระบบคาระดับคะแนน และระบบท่ีไมมีคาระดับคะแนน           

หรือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี          

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฉ หมวด 2 และ 3) 

          กำหนดเกณฑการวัดผลของแตละรายวิชาเปนสัญลักษณตางๆ ซ่ึงมีคาระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดบัคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 

B+ ดมีาก (Very good) 3.50 

B ดี (Good) 3.00 

C+ ดีพอใช (Fairly good) 2.50 

C พอใช (Fairly) 2.00 

D+ ออน (Poor) 1.50 

D ออนมาก (Very poor) 1.00 

E ตก (Failure) 0.00 

         และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฉ หมวด 2 และ 3) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

  1) กำหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2)  การทวนสอบในระดับรายวิชา มีกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาโดยให

นักศึกษาเปนผูประเมิน 

3)  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

  1)  สำรวจจากภาวะการไดงานทำของบัณฑิตท่ีจบ ในดานของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอ

ความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2)  สำรวจจากผูใชบัณฑิต โดยการสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ ในชวงระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

3)  ประเมินจากตำแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

4)  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ  
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3.  เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาตองเรียนครบจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไวในหลักสูตร  

ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.00 และเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฉ หมวด 2 และ 3) 



 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

 1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการสอนแกอาจารยใหม เพ่ือใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  

คณะ ภาควิชา และหลักสูตร 

 2)  มีการแนะนำอาจารยใหมใหเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรและรายวิชาท่ีตน

รับผิดชอบสอน 

 3)  มีการแนะนำอาจารยใหมใหเขาใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ ในเรื่องของการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีอาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 

 4)  มีการแนะนำอาจารยใหมใหเขาใจถึงหนาท่ีของอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในดานการสอนและวิจัยอยางตอเนื่อง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  

  2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย ยกตัวอยางเชน การใชสื่อ

การเรียนออนไลนชวยในการเรียนการสอน การใชคอมพิวเตอรชวยในการวัดและประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

1)  สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทางดาน 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  การเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

3)  สนับสนุนใหอาจารยจัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหไดมีตำแหนงทางวิชาการ 

4)  สงเสริมใหอาจารยทำการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวจิัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

ในการควบคุมกำกับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอด

ระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 

3 ขอ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1) จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

  2) คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร 

  3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

2.  บัณฑิต 

  คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยพิจารณาไดจาก 

  1)  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จากหนวยงานท่ีบัณฑิตเขาทำงานหลังจากจบการศึกษา    

ตามผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว 5 ดาน เพ่ือนำผลประเมินและขอเสนอแนะ

มาเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาท่ีมีในหลักสูตร การจัดการฝกอบรมเสริม           

ใหแกนักศึกษา 

  ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผูใชบัณฑิตเขามาเปนผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร           

เพ่ือนำขอวิพากษมาใชในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

      2)  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
 

3.  นักศึกษา 

    3.1  การรับนักศึกษา 

          หลักสูตรไดกำหนดแผนการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา คือ ปการศึกษาละ 1 หมูเรียน โดยกำหนด

คุณสมบัติไวใน มคอ.2 ดังนี้ 

      1)  ผูเขาศึกษาจะตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

  2)  ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศ หรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ.  2555 

     3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 

          1)  การควบคุมดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา  

 สาขาวิชาไดจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยใหคำปรึกษาแกนักศึกษาตั้งแตแรกเขา จนจบการศึกษา          

โดย คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือรับฟงปญหาและแนะนำแนวทาง          

ในการแกปญหาท้ังดานวิชาการและแนะแนวดานอ่ืนๆ 

 

 



-61- 

 

 

          2)  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

            สาขาวิชามีกระบวนการสงเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเพ่ือจัด

โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปในดานตางๆ ผานการดำเนินโครงการ ประเมินความสำเร็จโครงการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

     3) นักศึกษาสามารถสงขอรองเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารยไดหลายชองทาง เชน ตูรับเอกสาร         

ของอาจารยแตละทาน และสื่อสังคมออนไลนตางๆ เชน สงขอความผานเพจสาขาวิชา เขาพบขอคำปรึกษา

รายบุคคล เปนตน 

4. อาจารย 

4.1  การรับอาจารยใหม 

มีกระบวนการคัดเลือกอาจารยท่ีเขาสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ

สอบท้ังขอเขียนและสัมภาษณ โดยอาจารยตองมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา        

ท่ีเก่ียวของในระดับปริญญาโทข้ึนไป 

 4.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

       1)  อาจารยผูสอน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการสอนในแตละภาคการศึกษา ประเมิน                 

และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชากอนเปดสอนในภาคการศึกษาตอไป 

2)  อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล           

และรายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแตละรายวิชา เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลในการปรับปรุงรายวิชา                

และหลักสูตร 

3)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาท่ีติดตามความพึงพอใจของผูเรียน ประเมินและสรุปผล เพ่ือนำมา

ทบทวนพรอมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

          4)  อาจารยผูสอน ติดตามขอเสนอแนะตางๆ ท่ีนักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการสอน

เม่ือสิ้นภาคการศึกษา และนำขอเสนอแนะนั้นมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอนตอไป 

  4.3  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

1)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในดานการสอนและวิจัยอยางตอเนื่อง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  

2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย ยกตัวอยางเชน การใชสื่อ

การเรียนออนไลนชวยในการเรียนการสอน การใชคอมพิวเตอรชวยในการวัดและประเมินผล 

3)  สนับสนุนใหอาจารยจัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหไดมีตำแหนงทางวิชาการ 

4)  สงเสริมใหอาจารยทำการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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    4.4  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารยพิเศษจากองคกรเฉพาะทางภายนอกมาใหความรู ถายทอดประสบการณ

การปฏิบัติงานในหนวยงานจริงแกนักศึกษา โดยตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับ

ปริญญาโท ในสาขา/หนวยงาน ท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีบรรยาย 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1  หลักสูตร 

  1)  ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางนอย ทุกๆ 5 ป 

3)  จัดใหหลักสูตรมีรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู         

ท้ังในและนอกหองเรียนอยางเหมาะสม 

4)  อาจารยผูสอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป หรือเปนผูมีประสบการณการทำงาน          

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

5)  การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผูเรียน บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

และผูใชบัณฑิต 

       6)  มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย ทำหนาท่ีบริหารจัดการดานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ฌ) 

 5.2  การเรียนการสอน 

 มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการตัดเกรดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน รายวิชาเดียวกัน ตองตัดเกรด

รวมกัน และในรายวิชาท่ีจัดสอนรวม ใหผูสอนพิจารณาความตอเนื่องของเนื้อหาใหสอดคลองกัน และประชุมตัด

เกรดรวมกัน 

 5.3  การประเมินผูเรียน 

          วางแผนแนวทางการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาท้ัง 5 ดาน ท่ีกำหนดไวใน มคอ.2 และนำมากำหนดไวใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพ่ือใช

เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือใหไดผลการเรียนรูตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

โดยผูสอนสามารถเลือกกลยุทธการสอน วิธีการประเมินผลได เชน  ดานคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย 

และประเมินผลโดยการสังเกตการเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม  ดานความรู สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ 

ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ดานทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล          

และความรับผิดชอบ  และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ               

สอนโดยการศึกษาคนควาโดยอิสระท้ังแบบกลุมและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การนำเสนอ 

เปนตน  
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6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

กำหนดโครงการ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร ตำรา สื่อการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนและสราง

สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนให เพียงพอและเหมาะสมแกการเรียนรู  โดยบริหารจากเงินรายได                  

และงบประมาณแผนดินประจำปท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

6.2.1 หองปฏิบัติการ 

1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ ขนาดจุ 40 เครื่อง จำนวน 1 หอง  

2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ ขนาดจุ 35 เครื่อง จำนวน 2 หอง 

3) หองปฏิบัติคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร ขนาดจุ 40 เครื่อง จำนวน 3 หอง 

4) หองปฏบิัติคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร ขนาดจุ 100 เครื่อง จำนวน 1 หอง 

5) หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร จำนวน 1 หอง 

6.2.2 หองสมุด 

   มีการจัดสรร ใหบริการวารสาร เอกสาร ตำรา วิทยานิพนธ งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ อ่ืนๆ           

ท้ังหองสมุดคณะและสำนักวิทยบริการ  จัดใหบริการการสืบคนผานสื่ออิเลคทรอนิกส  นอกจากนี้สาขาวิชายังมี

เอกสารตัวอยางผลการดำเนินโครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไวใหบริการ 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  1)  คณะและสาขาวิชา มีการจัดสื่อการสอนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องโปรเจคเตอร  

2)  มีการประสานงานกับสำนักวิทยบริการเพ่ือเสนอใหจัดซ้ือหนังสือ ตำรา สำหรับอานประกอบในวิชา

เรียน โดยอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา มีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพ่ือจัดซ้ือเพ่ิมเติม 

3)  มีการใหบริการเครือขายไรสายเพ่ือใหเพียงพอตอการเขาใชงานของนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการสืบคน

ขอมูลในการเรียนการสอนออนไลน 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

ประเมินโดยสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากร และสื่อตางๆ เชน หนังสือ 

ตำรา หองปฏิบัติการ  
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7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดไว 12 ขอ ท้ังนี้ ตัวบงชี้ขอท่ี 1 – 5 ตองดำเนินการทุกขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

ดชันีบงช้ีผลการดำเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที ่3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1) อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

2) รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน

แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ท่ีกำหนดใน มคอ .3 และมคอ .4  อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   

 X X X X 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดาน

การจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9) อาจารยประจำทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย /บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

   1)  ชวงกอนการสอน ควรมีการประเมินความคิดเห็น ขอเสนอแนะ การปรึกษาหารือจากอาจารยหรือ

ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร เก่ียวกับวิธีการสอน และควรมีการวเิคราะหศักยภาพผูเรียนในทุกรายวิชาท่ีจะเปดทำการ

สอน 

  2)  ชวงระหวางการสอน ควรประเมินจากตัวนักศึกษาโดยการทำแบบทดสอบยอย การสังเกตจาก

พฤติกรรมในการถาม/ตอบของนักศึกษา วามีความรูความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงคหรือไม 

หากนักศึกษามีความเขาใจต่ำกวาวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนหรือจัดลำดับเนื้อหาใหงาย

ตอการเขาใจ 

  3)  ชวงหลังการสอน ควรมีการวิเคราะหผลจากการประเมินการสอนของนักศึกษา และการวิเคราะหผล

การเรียนของนักศึกษา หากพบวามีปญหาควรนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปญหา/

ขอเสนอแนะ เพ่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและทีมผูสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1)  ประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา 

2)  การสังเกตการณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

     การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก 

 1)  ผลการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพจากผูใชบัณฑิต  

 2)  นักศึกษาปสุดทายและบัณฑิตใหม ติดตามจากผลสำรวจภาวะการมีงานทำ  

 3)  ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก ติดตามจากผลการประเมิน 

 4)  ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ติดตามการทำงานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตองผานการประกันคุณภาพและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

(IQA) 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 1)  รวบรวมขอมูล ปญหาและขอเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผู

ประเมินภายนอก 

 2)  วิเคราะหและทบทวนขอมูล โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือประธานหลักสูตร เสนอการปรับปรุง

หลักสูตรและแผนกลยุทธ 
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คำอธิบายรายวิชา 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 10 หนวยกิต 

วิชาบังคับเรียน 6 หนวยกิต 

0001101   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร            2(2-0-4) 

              Thai for Communication 

               ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใชภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย 

ทักษะการคิด ฟง ดู พูด อานและเขียน เพ่ือประยุกตใชในการดำรงชีวิต 

 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  2(2-0-4) 

          English for Communication 

         การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน การฟง พูด อาน และเขียน ในสถานการณตางๆ           

การทักทาย การทำความรูจัก การใหขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานท่ี ท่ีตั้ง 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  การฟง–พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

              Listening and Speaking English for Daily Life Communication 

               การฟงและการพูดในระดับประโยคและระดับขอความในหัวขอตางๆท่ีใชในชีวิตประจำวัน โดยมี

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกทักษะการฟง-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. 

 

 

 

 

 
 

 

 



-67- 

 

 

วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

0001103  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 2(2-0-4)  

              Information Searching for Study 

     สารสนเทศ ทักษะการรูสารสนเทศ แหลงเรียนรูและทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและกระบวนการ

สืบคนสารสนเทศดวยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองานตามมาตรฐานสากล ตลอดจน

การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพ่ือนำไปประยุกตใชในการทำรายงาน วิจัย สารนิพนธ วิทยานิพนธ           

ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

     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  การอาน–เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  

              Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

    การอานหนังสือพิมพ การอานโฆษณา แผนพับโฆษณา การอานประกาศ การอานฉลากผลิตภัณฑ

ตางๆ การยอความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส 

    Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 

product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and electronic 

communication. 
 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

          English for Cultural Communication 

     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คานิยมทางสังคม         

ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม 

    English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social value, 

beliefs, food, and traditional festivals 
 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2(2-0-4)  

              English for Communication in the Workplace 

               ภาษาอังกฤษในการทำงาน การตอนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท การใหและขอขอมูล การกรอก

แบบฟอรมประเภทตางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล การเขียนประวัติสวนตัว การอานประกาศ

รับสมัครงาน 

               English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving and 

asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement. 
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0001108 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  

              Chinese for Daily Life Communication 

 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพท วลี สำนวน โครงสรางและรูปแบบประโยคสำหรับใชใน

ชีวิตประจำวัน ในสถานการณตางๆ ดวยทักษะการฟง พูด อาน 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)  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา 2(2-0-4) 

 Buddhism for Development 

               ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับพระพุทธศาสนาหลักธรรมสำคัญวันสำคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

การประยุกตพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมหนาท่ีชาวพุทธและมารยาทไทยการพัฒนาจิตและปญญาเพ่ือ

การดำเนินชีวิต 

              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. 
 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 2(2-0-4) 

              Psychology for Self Development 

        ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยา ปจจัยพ้ืนฐานและทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม           

การรูจักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ การทำงานเปนทีมและการวางแผนการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข 

           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 

       การใชดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาท ความสำคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสรางทักษะ         

และประสบการณทางดนตรี 

           Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing skills 

and musical experience. 
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0002104   ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 

            Arts and Design 

           หลักการ แนวคิด ความคิดสรางสรรค จินตนาการและกระบวนการออกแบบสรางสรรคผลงาน          

การรับรู การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกตและการมีรสนิยมท่ีดีตอผลงาน

ศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกท้ังอดีตและปจจุบัน 

         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. 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 

           Art Performance Appreciation 

        ความหมายของสุนทรียศาสตรและการแสดง คุณคาของศิลปะการแสดงประเภทตางๆ คานิยมและวิถี

ชีวิตท่ีนำมาประยุกตใชในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงท่ีสอดคลองกับคานิยมและวิถีชีวิตในทองถ่ิน 

 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 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 2(2-0-4) 

 Meditation for Life Development 

       ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ข้ันตอน จุดเริ่มตนของการทำสมาธิ ลักษณะของการ

บริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการนำสมาธิไปใชใน

ชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการทำงาน ลักษณะ ข้ันตอน คุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ             

สิ่งท่ีควรรูเรื่องวิปสสนา ความแตกตางระหวางสมถะกับวิปสสนา แผนผังสมถะกับวิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 

           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) กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

วิชาบังคับเรียน 2 หนวยกิต 

0003107 ความเปนพลเมืองท่ีดี 2(2-0-4) 

       Smart Citizenship 

    การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย การจัดการความ

ขัดแยงดวยสันติวิธี การตานทุจริต การปลูกฝงทัศนคติเชิงบวกตอประเทศ จิตอาสา บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีความกลาตัดสินใจในสิ่งท่ีถูกตอง การเปนสมาชิกท่ีดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

         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 ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

0003101 ระบบสังคมไทย 2(2-0-4) 

           Thai Society System 

 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดลอม ของสังคมไทยในปจจุบัน 

ปญหาและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

การบูรณาการบริบทตางๆ เพ่ือปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยท่ียั่งยืน ปลูกฝง

จิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณคาของความเปนไทย 

     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. 
 

0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4) 

            Global Society System 

     ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภัย

คุกคามตางๆ สรางความรูความเขาใจดานความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยูในสังคม

โลกดวยสันติวิธี การดำเนินชีวิตในโลกยุคขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 

             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. 
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0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

    Business and Daily Life 

    ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หนาท่ีของธุรกิจ การผลิต          

แนวทางการเปนผูประกอบการสมัยใหม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด การบัญชีการเงิน 

สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สังคม ท่ีสงผลกระทบตอการใชชีวิตประจำวัน 

นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน 

          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 

     ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเลน ภาษา ศิลปะ 

และภูมิปญญาพ้ืนบาน 

    Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of life, 

amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 
 

0003105   ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 

          Thailand and ASEAN Community 

          ความเปนมา ขอมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม

วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธภายในและภายนอกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประโยชนท่ีไทยไดรับจากการเขาเปนสมาชิก 

               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.  
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0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4)  

          Economy in Daily Life 

          หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชวีิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและ

กลไกราคา รายไดประชาชาติ รายไดจังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน 

การคลัง การวิเคราะหเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปจจุบัน 

 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 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  

   Law in Daily Life 

 กฎหมายท่ัวไปท่ีจำเปนตองใชในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา 

กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

               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. 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 หนวยกิต 

วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

0004101 การคดิและการตัดสินใจ 2(2-0-4)  

             Thinking and Decision Making 

      หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค หลักการใชเหตุผล 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การประยุกตใชหลักการ

วิเคราะหการตัดสินใจ กำหนดการเชิงเสนสำหรับการตัดสินใจแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

       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. 
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0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสำหรับชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

              Computer Technology for Daily-Life 

    ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสมัยใหม เครือขายสังคมออนไลน จริยธรรมและความปลอดภัย คอมพิวเตอร          

ในอนาคต และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในชีวิตประจำวัน 

 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 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4)  

           Exercise for Health 

          ความรูดานกิจกรรมทางกาย ข้ันตอน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีสอดคลองกับยุคสมัย 

เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแตละบุคคล  และการนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

              Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise according to 

each gender, age and individual fitness and application in daily life. 
 

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)  

            Science and Technology for Quality of Life 

  กระบวนการทางวิทยาศาสตร สารท่ีใชในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยี 

ชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอการดำเนินชีวิตมนุษย 

    Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; biotechnology; 

environmental pollution; effects of advanced science and technology on human life. 

0004105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4)  

           Science for Health 

     ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและการ

บริโภคอาหารปลอดภัย การสงเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การสงเสริมสุขภาพจิต  

ความรูเก่ียวกับการเกิดโรค การปองกันโรคและหลกัการใชยาในชีวิตประจำวัน 

      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. 
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0004106 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 

           Life and Environment 

 การกำเนิดโลกและกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย ความสัมพันธเชิงระบบระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุตางถ่ิน มลพิษสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

ปญหาภาวะโลกรอน วิถีชีวิตกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินและสิ่งแวดลอมกับการทองเท่ียว 

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

    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. 
 

0004107  เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใชในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  

              Household Appliances Maintenance Techniques 

       หลักการทำงาน การใชงาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใชในชีวิตประจำวันภายในบาน เครื่องมือและ

การใชเครื่องมือสำหรับงานไฟฟา งานครุภัณฑ เคหะภัณฑ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและ

การประหยัดพลังงาน 

           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  การปลูกพืชและเล้ียงสัตวในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)  

           Raising Crops and Animals in Daily Life 

      หลักการปลูกพืชเบื้องตน  การปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือตกแตงสถานท่ี การปลูกผักปลอดสารพิษ  

พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไมผลและไมยืนตน  หลักการเลี้ยงสัตวเบื้องตน 

การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว การเลี้ยงสัตวโดยใชสมุนไพร การเลี้ยงและการดูแลสัตวเลี้ยง หลักการ

เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               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 ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

  1) วิชาแกน บงัคับเรียน 9 หนวยกิต 

4131002 พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Computer and Information Technology Fundamentals 

  ความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานดานตาง ๆ ผลกระทบและแนวโนมของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการขอมูล

สารสนเทศ ความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระทำความผิดทางดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Basic knowledge related to computers and information technology, Application of 

information technology in various fields, Impact and trends of computers and information 

technology, Information Management, Security in Inf ormation Technology, Use Laws related to 

computer and information technology offenses. 
 

4132101 คณิตศาสตรสำหรับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Mathematics for Computer and Information Technology 

   ระบบจำนวน ระบบเลขฐาน การแทนคาและหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร ตรรกศาสตร

เบื้องตน พีชคณิตบูลีน  วงจรลอจิกเบื้องตน พีชคณิตเชิงเสนและเมททริกซ ทฤษฎีกราฟ   

   Number system, Number Base System, Substitution and calculation principles of 

computers, Logic, Boolean algebra, Linear algebra and Matrix, Graph theory. 
 

4133402 สถิติประยุกตสำหรับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   

    Applied Statistics for Computer and Information Technology 

   การคำนวณคาสถิติท่ีจำเปนสำหรับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การรวบรวม การตรวจสอบความ

ถูกตอง การจัดเตรียมขอมูลเพ่ือบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร  การแกไขและประมวลผลขอมูลเพ่ือใหไดคาสถิติ  

การวิเคราะหผลและออกรายงาน  โดยฝกปฏิบัติกับโปรแกรมประยุกตดานสถิติ   และการประยุกตใชงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Calculate the statistics needed for information technology gathering to check the 

validity, data preparation, editing and processing the data to obtain the statistics; analysis and 

reporting the practical application of statistics and Applied in information technology. 
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2)  วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 

4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   

  Computer Programming 

     ภาษาคอมพิวเตอร ข้ันตอนวิธี ประเภทขอมูล การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ แบบตัดสินใจ          

แบบทำงานซ้ำ แบบเวียนเกิด  โปรแกรมยอย การทดสอบและการแกไขขอผิดพลาด โดยเลือก ฝกปฏิบัติการเขียน

โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง 

 Computer languages; algorithms; data types, sequential, decisions, iteration, recursive 

programming; subprogram; testing and debugging. 
 

4131602  การประยุกตใชงานมัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2-5)   

   Application of Multimedia and Computer Graphics 

    ความรู เบื้องตนเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรสำหรับงานมัลติ มีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก  

ประกอบดวย หลักในการใชสีและแสงในคอมพิวเตอร หลักในการออกแบบกราฟก ตัวอักษร ภาพนิ่ง การตกแตง 

แกไขภาพ ตัดตอภาพ ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรประยุกตใชโปรแกรม

สำเร็จรูปในการออกแบบมัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก  

     The basic information on the computer for multimedia and computer graphics, in the 

use of color, and the computer in the design, graphics, text, image, decoration image editing 

photo retouching, animation included human computer interaction, computer program 

products used in the multimedia and computer graphics. 
 

4131604  การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร                                          3(2-2-5) 

    Human-Computer Interaction  

    ความสำคัญ ความรูพ้ืนฐาน กระบวนทัศน สวนตอประสานและการออกแบบการปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยและคอมพิวเตอร แนวโนมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการฝกใชเครื่องมือในการออกแบบ 

    Importance of basic knowledge, paradigm, interface and design, human-computer 

interaction. Future trends and technology Including the practice of using design tools. 
 

4132102 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)  

    English for Information Technology 1 

    การฟง การพูด การอาน การจับใจความสำคัญ การคนควา วัตถุประสงค จากผลงานทางวิชาการ       

สื่อสิ่งพิมพและสื่อสารสนเทศตางๆ การสรุปและการนำเสนอ เพ่ือประยุกตใชในงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    Listening, speaking, reading the main ideas of the research; process and analyze the 

purpose of the publications, media; the presentation to applications in the Information 

Technology. 
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4132201  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)   

 Data Structure and Algorithm 

    ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูล แถวลำดับ ระเบียน ตัวชี้ รายการโยง 

สแตก คิว การเวียนเกิด ตนไม กราฟและการประยุกตใช การเรียงและการคนหาขอมูล อัลกอริทึมแบบลำดับ 

แบบตัดสินใจ แบบทำงานซ้ำ แบบโปรแกรมยอย แบบเวียนเกิด 

  Fundamental concepts of data structure such as array, record, pointer, link list, stack, 

queue, recursive, tree, graph and application data structure for sorting and searching; 

sequential, conditional, looping, subprogram, recursive algorithms. 
 

4132202 ระบบการจัดการฐานขอมูลและขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5)   

  Database Management System and Big Data 

    แนวคิดของฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูล โมเดลฐานขอมูลรูปแบบ

ตางๆ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล การปองกันขอมูล และการกูคืนขอมูล  ฝกใชภาษาสำหรับ

จัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ แพลตฟอรมขอมูลขนาดใหญ การจัดเก็บและการประมวลผล

ขอมูลขนาดใหญ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ โดยใชกรณีศึกษาการจัดการขอมูลเพ่ือใชในองคกร 

  The concept of database and database management, Database architecture, 

database model, relational database model; database design, data protection,  information 

security and data recovery; using the language for database management, Big data analysis, 

Platform, Storage and Processing by using case studies in organization data management. 
 

4132301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)               

Web Application Programming 

      หลักการพ้ืนฐานของเครือขายอินเทอรเน็ต การสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ             

การจัดมัลติมีเดียลงบนเว็บ การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับระบบงานบนเว็บ รวมถึงการจัดการ การรักษาความ

ปลอดภัยและการดูแลเว็บไซต โดยเลือกใชภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ  

 Basic principles of the Internet; the development of information system on the web; 

using multimedia and database on the web and security management which uses language for 

the development of software on the web. 
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4132401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)   

  Operating System 

  ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หนาท่ีของระบบปฏิบัติการ การจายงาน

หรือการจัดสรรหนวยประมวลผล  การบริหาร  และการจัดการหนวยความจำ การจัดคิวงาน และการจัดสรร

ทรัพยากร  การจัดการรับขอมูลและการแสดงผล ระบบแฟม การควบคุม  การคืนสูสภาพเดิม รวมท้ังการสื่อสาร

ระหวางกระบวนการ ความหลากหลายและการประยุกตใชระบบปฏิบัติการในแพลตฟอรมตางๆ  

 Meaning and the evolution of the operating system; the management of tasking and 

central processing, allocation of memory queue and resources management; I/O and file 

system management control; the communication between process; a variety of application and 

operating system in the different platforms. 
 

4132501 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5)   

   System Analysis and Design  

   หลักการและกระบวนการเก่ียวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ ศึกษาความเปนไปได            

ความตองการของระบบ ใชเครื่องมือในการวิเคราะหระบบงาน การวางแผนแกปญหา ขอบเขตของการวิเคราะห 

การออกแบบการนำขอมูลเขาและออก การออกแบบแฟมขอมูล เอกสารระบบงาน การตรวจสอบระบบ             

การทดสอบระบบท่ีออกแบบ และการนำไปใชรวมถึงการแกไขและการบำรุงรักษา การทำผังระบบเพ่ือใชในการ

สื่อสารระหวางบุคลากรท่ีเก่ียวของในระบบ การประเมินและการตัดสินใจ  

      Principles of System Analysis and Design; feasibility studies, requirements, using tools 

for system analysis, solution planning, scope of analysis, input and output design. Designing of 

files, document, system; systems monitoring and testing; as well as editing and maintenance; 

using diagram in communication between the personnel involved in the system; assessment 

and decision-making. 
 

4132701 ระบบการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   

   Data Communication and Computer Network 

  องคประกอบและพ้ืนฐานการสื่อสารขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร 

โพรโตคอล อุปกรณและสื่อกลางในการสื่อสารขอมูล การรับสงขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร การจัดสรรท่ี

อยูเครือขาย การออกแบบระบบเครือขายทองถ่ิน 

  Components and basic data communication in computer networks, Computer 

network architecture, protocols, devices and media for data communication, data transmission 

in computer network systems, Network addressing, Local area network system design. 
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4133301 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง 3(2-2-5)   

  Advanced Programming 

     โครงสราง รูปแบบไวยากรณ และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรข้ันสูง ตัวแปร และชนิดขอมูล 

คำสั่งเพ่ือควบคุมการทำงานของโปรแกรม การใชฟงกชันสำหรับการเขียนโปรแกรม การตรวจหาและแกไข

ขอผิดพลาดของการเขียนโปรแกรม ฝกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ   

    Programming structure and syntaxes; advance computer programming, data type, 

control structure, function, bugs fix; coding for information system development. 
 

4133501 การวิเคราะหและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ         3(2-2-5)   

 Object Oriented Analysis and Programming 

  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ ข้ันตอนการวิเคราะหความตองการของระบบ การวิเคราะห

ออกแบบเชงิวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธระหวางคลาสและวัตถุ วิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   

โครงสราง วิธีการกำหนดขอมูล การใชคำสั่ง การสรางสวนปฏิสัมพันธกับผูใช และการใชคำสั่งเก่ียวกับการปอน

ขอมูลเขา การแสดงผลลัพธ และฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ 

 Concept of object-oriented technology Procedure for analyzing system requirements 

Object-Oriented Design Analysis Class design Designing the relationship between classes and 

objects Methods for programming object-oriented structures, methods of assigning information, 

using commands, creating user interaction.  And the use of input commands Result display and 

practice object-oriented programming skills. 
 

4133701  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและการซอมบำรุง             3(2-2-5)   

  Computer Architecture and Maintenance 

      สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน หลักการทำงานของฮารดแวร และซอฟตแวร

คอมพิวเตอร อุปกรณท่ีใชในการซอมบำรุงคอมพิวเตอร ฝกปฏิบัติประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร การติดตั้ง

ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ วิธีการสังเกตความผิดปกติและซอมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร 

        Basic computer system architecture, Principles of working of computer hardware and 

software, Equipment used in computer maintenance, Practice in assembling a microcomputer, 

Installing the operating system software, How to observe the malfunction and repair the 

computer maintenance. 
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4133704 อินเทอรเน็ตของทุกส่ิง 3(2-2-5)  

              Internet of Things 

    องคประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร พอรตอินพุต เอาทพุต พอรตอนุกรม และการสื่อสารแบบ

อนุกรม การแปลงจากสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณดิจิทัล การแปลงจากสัญญาณดิจิทัลเปนสัญญาณอนาลอก 

การสื่อสารผานอีเทอรเน็ต เซนเซอร แนะนำอินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง (IoT) ระบบปฏิบัติการของอินเทอรเน็ตของทุก

สิ่ง การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณฝงตัว เทคนิคการประหยัดพลังงาน การประยุกตใช และพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตเบื้องตนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง 

Introduction to microcontroller, Input/output port, serial port and serial communication; 

analog to digital convertor (ADC); digital to analog convertor (DAC); Ethernet communication; 

sensor; introduction to internet of things; IoT Operation System; programing on embedded 

device, power conservation; Apply and develop basic applications with internet technology for 

everything. 
 

4133901  โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  1(0-2-1)   

  Computer and Information Technology Project 1 

  การคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ หลักการอาน หลักการเขียน เรียบเรียงและนำเสนอบทความเชิง

วิชาการท่ีเก่ียวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาปญหา  วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ            

เพ่ือประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารเทศในปจจุบัน จดัทำและนำเสนอเคาโครง

ตามหลักวิชาการตอคณะกรรมการ  

  Researching information from various sources, principles of reading and writing 

composing and presenting academic articles related to information technology, Study the 

problem, information systems analysis and design to apply the right computer and information 

technology; proposal presentation. 
    

4133902  โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2            2(0-4-2)   

  Computer and Information Technology Project 2 

  แนวคิดและหลักการการสัมมนา  รูปแบบของการสัมมนา เทคนิค วิธีการจัดการสัมมนา คนควา 

อภิปรายและนำเสนอเก่ียวกับความกาวหนา แนวโนมของธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  

พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามเคาโครงในรายวิชาโครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1  ทดสอบ

และติดตั้งระบบ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณตามหลักวิชาการและนำเสนอโครงงานตอคณะกรรมการ  

  Concepts and principles of the seminar The format of the seminar, techniques, 

methods of organizing seminars, researching, discussing and presenting progress. Digital business 

trends, Information system development according to Computer and Information Technology 

Project 1 proposal course; system test and installation; prepare a report and present to the 

commission. 
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     3)  วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 27 หนวยกิต  

1316014  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)   

             Information Technology Appliances for Daily Life 

 การใชงานและการแกปญหาเบื้องตนในระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งและ

บำรุงรักษา ระบบเครือขายทองถ่ินเบื้องตน การจัดการเอกสารและการนำเสนองาน การใชงานบริการฝากไฟล

ออนไลน โดยใชโปรแกรมประยุกตผานเทคโนโลยีกลุมเมฆ 

  Using and troubleshooting in the computer system and the information technology; 

installation and maintenance Local Area Network; document management and presentation 

using cloud storage and applications via the cloud computing. 
 

1316034   การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)   

  Web Design and Development 

     แนวคิดและหลักการออกแบบเว็บ องคประกอบของการออกแบบเว็บ ออกแบบหนาเว็บเพจและการ

เชื่อมโยงหนาเว็บเพจ การพัฒนาเว็บดวยภาษา HTML เทคนิคและเทคโนโลยีท่ีใชในการจัดทำเว็บ การจัดการ

เว็บไซต โดยการฝกใชเครื่องมือในการออกแบบ พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต หลักการจดโดเมน

เนม การเลือกเชาพ้ืนท่ีเครื่องแมขายและการประชาสัมพันธเว็บไซต 

  Concepts and principles of web design; web design elements,  pages and link;  HTML 

language, web development techniques and technologies; site management using design tools; 

developing and evaluating site performance, domain name, hosting server and website 

publicity. 
 

4131605  โปรแกรมประยุกตเพ่ือการสรางและตกแตงภาพ              3(2-2-5)      

  Application for Graphic Creating and Retouching 

    ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก  หลักการของภาพกราฟกแบบเวกเตอร และราสเตอร 

ความแตกตางของภาพกราฟกแบบ 2 มิติ การสรางและตกแตงภาพกราฟก เทคนิคการจัดการภาพกราฟก การใช

โปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบเวกเตอร และราสเตอร 

     Fundamental of computer graphics; principles of graphics vector and raster; the 

difference of the two-dimensional graphics; creating and editing graphics; graphic management 

techniques; to create graphics using vector and raster programs. 
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4131606  การเขียนเกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

              Game Computer Programming 

      ทฤษฎีและความรู พ้ืนฐาน องคประกอบสำหรับการสรางเกม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในเกม        

การออกแบบ คำสั่งควบคุมการทำงานของตัวละคร   แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต และการฝกปฏิบัติดวย

โปรแกรมสำเร็จรูป 

 Theory and basic knowledge Elements for creating a game, still images, animation in 

the game, designing commands to control the operation of the characters Future technology 

trends and practice using the software package. 
 

4132001 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5)   

  Management Information System 

  แนวคิดและความรูพ้ืนฐานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การนำคอมพิวเตอรมาใชในการบริหาร

องคกรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบระบบ

ยอย การจัดการองคความรู ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ การพัฒนาระบบและ

จัดการความเสี่ยงสำหรับองคกร การใชสารสนเทศเพ่ือการรายงาน ควบคุม ติดตามผล และการตัดสินใจ          

ทางธุรกิจ 

  Concept and fundamentals of management information system, Computerized 

information management in the digital economy; the role and importance of information 

systems in the administration; subsystem design, the knowledge management and  information 

for decision making, office automation system, the development and risk management for the 

organization; the information used to report, monitoring results and business decisions. 
 

4132601  การประยุกตใชงานมัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟกข้ันสูง             3(2-2-5) 

  Advance Application of Multimedia and Computer Graphics  

   การนำโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปมาประยุกตใชในงานดานมัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก 

สรางและใชงานโปรแกรม ออกแบบงานเพ่ือสื่อความหมาย รวมถึงการตัดตอวิดีโอ ภาพ เสียง เทคนิคตาง ๆ ใน

การผสมผสานงานอยางสรางสรรคตามแนวคิดของตนเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของงาน   

  Application of computer programs for multimedia and computer graphics 

applications Create and use the program. Design work to communicate meaning Including 

video editing, video, audio, various techniques for combining the creative work according to 

their ideas to achieve the purpose of the work. 
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4132602  การประยุกตใชส่ือสังคมออนไลน               3(2-2-5)    

  Applications of Social Media 

    วิวัฒนาการ การใชงานสื่อสังคมออนไลน ประโยชนและภัยคุกคามของสื่อสังคมออนไลน จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และกฎหมายเก่ียวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร การใชสื่อสังคมออนไลนในรูปแบบตางๆ 

เพ่ือประยุกตใชในการศึกษา เผยแพรผลงาน หรือสรางรายได 

 The evolution; the use of social media; the benefits and the threat of social media; 

ethics and the law on computer crime; using social media in various forms for application in 

educational publishing and monetization. 
 

4132603 การสรางแบบจำลองสามมิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

             Three - Dimensions Models using Computer Programs 

             ความรู พ้ืนฐานและทฤษฎีการสรางงาน 3 มิติ หลักการทำงานของโปรแกรม เครื่องมือตาง ๆ           

การออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ พ้ืนผิววัตถุ แสง เงา กลอง คำสั่งควบคุมการทำงานของวัตถุ แนวโนมเทคโนโลยี

ในอนาคต การฝกปฏิบัติดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

     Basic knowledge and 3D job creation theory. Program working principles. Various 

tools. Design. Define object surface properties, light, shadow, camera commands to control the 

operation of the object. Future technology trends Practice with the finished program. 
 

4133002  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Electronics Business Digital  

  แนวคิดพ้ืนฐานของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพ้ืนฐานของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส การสง

ขอมูลดวยระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัยของขอมูล กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การจัดตั้งเว็บไซต การจดโดเมนเนม การตลาดออนไลน ระบบการชำระเงินบน

อินเทอรเน็ต แนวทางการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน หรือเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

ในยุคดิจิทัล 

  A basic concept of electronic transactions, the business through networking and 

internet data, information exchange, electronic security of the transactions involving electronic; 

apply social media or modern technology for electronic transaction. 
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4133005 วิทยาการขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

  Data Science and Data Mining 

  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  การสกัดขาวสารและความรูจากขอมูล การคนคืนขาวสาร             

และอัลกอริทึมการสืบคน การประมวลผลขอความและเสียง การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ                   

การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค ดาตา ไมนนิง กฏความสัมพันธ การแบงกลุมขอมูล การจำแนกประเภทขอมูล 

  Data analysis with statistics, Extraction of information and knowledge from data, 

information retrieval and search engine algorithm, Text and speech processing, Big data storage 

and analytics, Data analysis using data mining techniques, Association Rules, Clustering, 

Classification. 
 

4133102 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)  

  English for Information Technology 2 

  การเขียนบทคัดยอ การนำเสนองานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ การเรียบเรียง การตรวจทานและการ

เขียนเชิงวิชาการท่ีถูกตอง การวเิคราะหและแสดงความคิดเห็น การสนทนา และสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือประยุกตใชในการทำงาน   

          Writing abstract, presentation topics in information technology, editing review and 

academic writing correctly; analyzing and giving an opinion; effectively conversations and 

communication and applied for work. 
 

1333024  การเขียนโปรแกรมระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

  Database System Programming 

      แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบการจัดการฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรม เพ่ือจัดการฐานขอมูล 

เทคนิคการเชื่อมตอระบบฐานขอมูลแบบตางๆ การสรางสวนปฏิสัมพันธกับผูใช โดยเลือกใชภาษาสำหรับ          

การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือจัดการขอมูล  

  Basic concepts of database management systems; application development for 

database management, databases connection techniques; create user interaction; using 

computer language for develop data management applications. 
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4133304 การเขียนโปรแกรมรวมสมัย 3(2-2-5) 

  Modern Programming Language 

   หลักการของภาษาคอมพิวเตอรท่ีสนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมรวมสมัยและเปนท่ีนิยมในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศในปจจุบัน การเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการเขียนโปรแกรมแบบดังกลาวกับการเขียน

โปรแกรมแบบโครงสราง  โดยใชกรณีศึกษาในการฝกเขียนโปรแกรมเพ่ือใชงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     The principles of a computer language, the style of modern programming and is 

commonly used in the developing information technology today, the pros and cons of such 

programming with programming structure by using case studies in the practice programming to 

use computer technology and information technology. 
 

4133601 วิทยาการหุนยนต  3(2-2-5) 

             Robotics Technology 

   เทคโนโลยีทางดานหุนยนตในปจจุบันเบื้องตน องคประกอบพ้ืนฐานของหุนยนต โครงสราง กลไก 

อุปกรณตรวจจับ การควบคุมระดับลาง และอุปกรณขับเคลื่อน การเขียนโปรแกรมพ้ืนฐาน การเรียนรูผานทาง

ตัวอยางและการทดลองปฏิบัติการประยุกตใช หุนยนตอยางงาย  

      Introduction to state of the art of robotic technologies. Basic robot component; 

mechanism, sensors, low level control system, and actuators. Basic programming. Learning by 

examples and hand-on experiments. Simple robot applications. 
 

4133602 เกมกีฬาอีสปอรต 3(2-2-5) 

              Electronic Sports Games  

           ประเภทของเกมกีฬาอีสปอรต ขอดีขอเสียของเกมกีฬาอีสปอรต รูปแบบการเลน รายไดของผูเลน         

ผูถายทอดเกม การฝกฝน กลยุทธการแขงขัน การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกมกีฬาอีสปอรต การใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในเกมกีฬาอีสปอรต จริยธรรมเก่ียวกับเกมกีฬาอีสปอรต 

     Types of esports sports games, Pros and cons of esports sports games, Style of 

Player, Game broadcaster, Practice, Competitive strategy, Digital marketing for esports games, 

The use of electronic media in esports games, Ethics about esports games. 
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2413370  เทคโนโลยีการส่ือสารแบบไรสาย 3(2-2-5) 

  Wireless Communication Technology 

  การทำงานของเทคโนโลยีเครือขายไรสายระยะใกล มาตรฐานเครือขายระยะใกล การรักษาความ

ปลอดภัยเทคโนโลยีเครือขายไรสายระยะใกล การออกเครือขายไรสายระยะใกล การติดตั้งและการแกปญหา 

รวมถึงการกำหนดคาคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณท่ีจำเปนในการสรางเครือขายไรสายระยะใกล 

     The operation of the short-range wireless network technology, Short-range network 

standard, Security of short-range wireless network technology, Issuing short-range wireless 

networks Installation and troubleshooting, Including the configuration of the device functions 

needed to create a short-range wireless network. 
 

4133703 ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

       Computer and Information Technology Security 

    ความหมาย  ประเภทภัยคุกคาม  และการวิเคราะหความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  วิธีรักษาความปลอดภัยทางตรรกะและทางกายภาพ การเขารหัสและการถอดรหัสขอมูล การพิสูจน

ตัวตน การควบคุมการเขาถึงขอมูล อาชญากรรมคอมพิวเตอร การตรวจสอบและการปองกันการถูกโจมตีใน

ลักษณะตางๆ และการกำหนดนโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

    The meaning types of threats; risk analysis of computer systems and information 

technology; method to security logical and physical, encryption and decryption of data, 

authentication access control information; computer crime Investigation and prevention of the 

attack on the various features and security policy of the system information. 
 

4133705  การออกแบบและบริหารจดัการเครอืขายในองคกร             3(2-2-5) 

  Network Design and Management in an Organization 

            การออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือขายภายในองคกร การออกแบบพัฒนาระบบเครือขาย

ภายในสำหรับองคกร โดยใชเทคโนโลยีสวิทชแบบหลายชั้น การกำหนดเสนทางของสวิทช การศึกษาและใชงาน

เครอืขายเสมือน 

     Network, protocol, signal media, equipment for network system management; 

network architecture, topology, design, routing; virtual network; network security. 
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4134001 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

  Artificial Intelligence  

  ความหมาย ประเภท และแนวคิดเก่ียวกับระบบปญญาประดิษฐ สถาปตยกรรมโครงขายประสาท

เทียม ความสัมพันธของโครงขายประสาทเทียม การจำแนกและวิธีการ การเลือกใชเพ่ือนำมาแกปญหา เทคนิค

การคนหาในรูปแบบตางๆ  กระบวนการเรียนรูโดยการสืบคน การแทนความรู คลังขอมูล ลอจิกการคำนวณ         

ในรูปแบบตางๆ การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาทางดานปญญาประดิษฐ 

   Types and concepts of artificial intelligence; neural network relationship of Neural 

Network architecture classification and methods problem solving solutions. Search techniques, 

learning process by the query; the corpus of knowledge, data warehouse, calculation logic; 

artificial intelligence case study. 
 

4134002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโซอุปทานและระบบโลจิสติกส                 3(2-2-5) 

  Information Technology for Supply Chain Management and Logistic System 

  ความสำคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีตอการจัดการโซอุปทาน และระบบโลจิสติกส 

ทฤษฎีเก่ียวกับหลักการตางๆ ในการจัดการโซอุปทานและระบบโลจิสติกส การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการระบบการผลิต การจัดซ้ือ การจัดจำหนาย การขนสง การจัดเก็บ              

และการบริหารขอมูล รวมท้ังการพยากรณความตองการสินคาและบริการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

  Importance of information technology on supply chain management and logistics 

systems, theories about the various principles of supply chain management and logistics 

systems, apply information technology and software for production, procurement, distribution, 

transportation, storage and data management; the forecast demand for products and services 

that will occur in the future.  
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4134003  ผูประกอบการใหมดานดิจิทัล                             3(3-0-6) 

 New Digital Entrepreneur 

 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ลักษณะของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  

การตลาดอิเล็กทรอนิกส ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการในการเริ่มตนเปนผูประกอบการ การประเมิน

และการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ กลยทุธสำหรับกอตั้งและพัฒนาการลงทุนทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ การ

สรางขอไดเปรียบคูแขงดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆ ในวิสาหกิจขนาดยอมและ

ขนาดกลาง หรือการลงทุนในองคกรท่ีมีขนาดใหญ 

    A change in technology to the economic development and industry; the digital 

economy; electronic marketing; information technology marketing; the process to start as an 

entrepreneur; assessing and realizing business opportunities; investment strategy for the 

establishment and development of information technology; competitive advantage with 

information technology; a new model of investment for small and medium- sized enterprises, 

or investing in a large organization.  
 

4134004  การเรียนรูของเครื่อง               3(2-2-5) 

            Machine Learning 

 แนวคิดและเทคนิคการเรียนรูของเครื่อง ข้ันตอนวิธีการเรียนรูของเครื่องท้ังแบบมีผูสอนและไมมี

ผูสอน การจำแนกประเภทขอมูล การพยากรณ การจัดกลุมขอมูล และการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง 

    Concepts and techniques of machine learning, supervised and unsupervised 

learning algorithms, data classification, prediction, data clustering and performance evaluation 

of models. 
 

4134006  การประมวลผลภาพ                 3(2-2-5) 

            Image Processing 

          หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการประมวลผลภาพดิจิทัล ระบบการมองเห็นของมนุษย การแปลงภาพสู

ระดับสีเทา การปรับภาพในโดเมนพ้ืนท่ี การหาขอบของวัตถุ การกรองขอมูลภาพ การประมวลผลภาพกับรูปราง

และโครงสรางของภาพ การปรับปรุงคุณสมบัติของภาพ การแยกขอมูลภาพ และข้ันตอนวิธีส าหรับประมวลผล

รูปภาพ 

         Fundamentals of digital image processing, perception systems, grey-level 

transformations, spatial domain, edge detection, image filtering, morphological image 

processing, image enhancement, segmentation and algorithms for image processing. 
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4102413  การจัดการองคความรู 3(3-0-6) 

  Knowledge Management 

     สถานการณดานการจัดการองคความรูในยุคปจจุบัน การเรียนรูขององคกร วัฒนธรรมองคกร 

บุคลากรในการจัดการองคความรู การใชเทคโนโลยี กระบวนการในการจัดการองคความรู การทำเหมืองขอมูล 

ระบบฐานความรู ตัวอยางการจัดการองคความรูในภาครฐัและเอกชน  

  The situation of knowledge management in modern times; the enterprise learning,  

organizational culture,  personnel in knowledge management; technology using, the process of 

knowledge management; data mining, knowledge base system, examples of knowledge 

management in the public and private sectors. 
 

4134301 การเขียนโปรแกรมบนสมารทดีไวซ  3(2-2-5) 

 Smart Device Programming 

      เทคโนโลยีสมารทดีไวซ โพรโตคอล แนวคิดและการใชคำสั่งในการออกแบบสวนติดตอผูใช การปอน

ขอมูลเขา การประมวลผล การจัดเก็บขอมูลและการแสดงผลลัพธ  ฝกทักษะในการเขียนโปรแกรมโดยใช

กรณีศึกษา 

   Technology, smart device; protocols; concepts and using command in user interface; 

input, process, store and output; practice in programming via case study 
 

4401413  วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

  Software Engineering 

  แนวคิดและเทคนิคสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การตัดแตงระบบซอฟตแวรขนาดใหญ เทคนิค

การออกแบบเชิงโมดูลในแนวฟงกชันพิสัย และแนววัตถุพิสัย การออกแบบเพ่ือการเวียนใช และการบำรุงรักษา  

การกำหนดรายละเอียดและเขียนเอกสารประกอบ การตรวจสอบความถูกตอง และการใชการได การจัดระบบ

และการบริหารทีมงาน 

  Concepts and techniques for the design, development, trimming large software 

systems; technical of modules design in function range and object range; the design for reuse 

and maintenance; the specifications and documentation; accuracy verification, the organization 

and team management. 
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4134402 ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตรข้ันพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

   Fundamental of Geographic Information Systems 

   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยเนนท้ังภาคทฤษฎีและการประยุกต การกำหนดเฟรมเวิรกในการ

วิเคราะหแบบไดนามิก ภายใตขอมูลขาวสารผานดาวเทียม ท่ีถูกเก็บรวบรวม แปลความหมาย และจัดการ รวมท้ัง

วิธีการจับขอมูล แหลงขอมูล โครงสรางขอมูล การจำลองแบบพ้ืนผิว ปริมาตร และเวลา รวมท้ังความไมแนนอน

ของขอมูล 

     The geography information system technology with a focus on both theory and 

applying the framework in the dynamic analysis,  via satellite to be collected, translated and 

management a way to the input of information infrastructure, the model of the volume and 

time, all about the uncertainty of the data. 
 

4134701 ระบบการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง 3(2-2-5) 

   Advanced Data Communication and Computer Network 

     แนวคิดพ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรและเครือขายคอมพิวเตอรแบบกวาง          

การสรางระบบเครือขายโดยใชเทคโนโลยีสวิทชแบบหลายชั้น ศึกษาการใชงานเครือขายเสมือน การกำหนด

เสนทางดวยสแปนนิ่งทรี การวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขาย การออกแบบระบบเครือขายภายในองคกรและ

เครือขายแบบกวางดวยโปรแกรมจำลอง 

  Basic concepts of computer network systems within an organization and wide 

computer networks, Network construction using multi-layer switch technology, Studying virtual 

network usage Routing with Spanning Tree, Network performance analysis, Network design 

within the organization and wide network using simulation program. 
 

4134901  สัมมนาและหัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(2-2-5)   

  Computer and Information Technology Seminar and Special Topic 

  คนควาและสมัมนาเก่ียวกับความกาวหนา แนวคิดท่ีแปลกใหม และผลงานท่ีมีคุณคาทางคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเอกสาร วารสาร  งานวิจัยหรือการท่ีปฏิบัติงานจริง 

  Research and seminars on the progress of new concepts and innovative, computer 

and information technology of the research or the operation. 
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วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

4132801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                1(90) 

              Field Practicum in Computer and Information Technology 1 

            ปฏิบัติงานภาคสนามท่ีเก่ียวของกับงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  เรียนรูและแนวทางแกไขปญหา ทำความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม            

กฎ ระเบียบ ข้ันตอนในการทำงานของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ

ทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                            

            Perform field work related to computer and information technology; Both inside or 

outside the university; Learn about the missions, goals, cultures, regulations; Work procedures 

of organization local community, and characteristics suitable for the computer and information 

technology profession. 
 

4133801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2             1(90)           

             Field Practicum in Computer and Information Technology 2 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน: 4132801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 

     การออกฝกปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ปฏิบัติงานภาคสนามท่ีเก่ียวของกับงานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ชุมชน ทองถ่ิน เตรียมการพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บูรณาการความรูกับสาขาท่ีเก่ียวของ   สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

  Perform field work related to computer and information technology. Both inside or 

outside the university, local, community; Prepares students to develop knowledge, skills, 

attitudes, motivation and qualifications suitable for the professions in computers and 

information technology; Issuing and practicing in various situations or forms relates to 

computers and information technology. 
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4133802  เตรียมสหกิจศึกษา              1(90) 

       Pre-Cooperative Education 

     หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับ                    

ท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย

สมัครงานและการสัมภาษณงาน ความรูพ้ืนฐานและทักษะท่ีจำเปนสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ

บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา

บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกอนออกไปปฏิบตัิงานท่ีสถานประกอบการ 

  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. 
 

4134801  การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(540) 

           Field Experience in Computer and Information Technology 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน: 4133802 เตรียมสหกิจศึกษา              

  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร              

หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณสำหรับเตรียม

ประกอบวิชาชีพในอนาคต 

  Equip students with professional experiences in the field of computers and information 

technology organizations to acquire the knowledge, skills, attitudes and experience to prepare for careers in 

the future. 
 

4134802  สหกิจศึกษา     6  

  Cooperative Education  

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน: 4133802 เตรียมสหกิจศึกษา              

       การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยการจัดใหมีการเรียน          

ในสถานประกอบการรวมกับการจัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา         

และสถานประกอบการ  โดยนำความรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง   

ในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการท่ีมีความรวมมือทางวชิาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

  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 

ตารางแสดงการจัดรายวิชา กลุมวิชาแกนและกลุมวิชาเฉพาะดาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 
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เกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร 

IEEE และ ACM 
9 18 12 6 

รายวิชา 

ปร
ะเ

ด็น
ดา

นอ
งค

กา
รแ

ละ

ระ
บบ

สา
รส

นเ
ทศ

 

เท
คโ

นโ
ลยี

เพื่
อง

าน
ปร

ะยุ
กต

 

เท
คโ

นโ
ลยี

แล
ะวิ

ธีก
าร

ทา
ง

ซอ
ฟ

ตแ
วร

 

โค
รง

สร
าง

พื้
นฐ

าน
ขอ

งร
ะบ

บ 

พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ X    

คณิตศาสตรสำหรับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ    X 

สถิติประยุกตสำหรบัคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  X   

การวิเคราะหและออกแบบระบบ   X  

การวิเคราะหและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   X  

การประยุกตใชงานมัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก  X   

การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร X    

ระบบการจัดการฐานขอมูลและขอมูลขนาดใหญ   X  

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  X   

ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร    X 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร   X  

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม     X 

การเขียนโปรแกรมข้ันสูง  X   

ระบบปฏิบัติการ X    

โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  X   

โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  X   

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 X    

อินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง  X   

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและการซอมบำรุง  X   

รวม (หนวยกิต) 12 21 12 9 

ไมนับวิชาแกน 9 18 12 6 
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ตารางแสดงการเทียบสาระการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 

และรายวิชาของหลักสูตร 
 

ลำดับ องคความรูของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาและรายวิชาเฉพาะดานของ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

1 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Information Technology Fundamentals) 

- Pervasive Themes in IT  

- IT and its Related & Informing 

Disciplines 

- History of IT  

- Application Domains 

- 4131002 พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

2 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

(Human-Computer Interaction) 

- Human Factors  

- Accessibility 

- HCI Aspects of Application Domains  

- Emerging Technologies 

- Human-Centered Evaluation  

- Human-Centered Software 

Development 

- Developing Effective Interfaces 

- 4131602 การประยุกตใชงานมัลติมีเดียและ

คอมพิวเตอรกราฟก 

- 4131604 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

- 4132501 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

- 4133901 โครงงานดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

- 4133902 โครงงานดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

3 ความม่ันคงและการประกันสารสนเทศ 

(Information Assurance and Security) 

- Fundamental Aspects  

- Forensics 

- Securities Mechanisms 

- Information States 

- Operational Issues  

- Security Services 

- Policy  

- Threat Analysis Model 

- Attacks  

- Vulnerabilities 

- Security Domains 
 

- 4131002 พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- 4132701 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร  
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ลำดับ องคความรูของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาและรายวิชาเฉพาะดานของ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

4 การจัดการสารสนเทศ  

(Information Management) 

- IM Concepts and Fundamentals  

- Data Modeling 

- Database Query Language  

- Managing Database Environment 

- Data Organization Architecture  

- Special 

- Purpose Database 

- 4132202 ระบบการจัดการฐานขอมูลและขอมูล

ขนาดใหญ 

5 การบูรณการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 

(Integrative Programming &Technologies) 

- Intersystem Communications  

- Software Security Practices 

- Data Mapping and Exchange  

- Miscellaneous Issues 

- Integrative Coding  

- Overview of Programming Languages 

- Scripting Techniques 

- 4132301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- 4133704 อินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง 

6 คณิตศาสตรและสถิติสำหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ (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 

- 4132101 คณิตศาสตรสำหรับคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 4133402 สถิติประยุกตสำหรับคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลำดับ องคความรูของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาและรายวิชาเฉพาะดานของ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

- Application of Mathematics to IT 
 

7 เครือขาย (Networking) 

- Foundations of Networking  

- Security 

- Routing and Switching  

- Network Management 

- Physical Layer  

- Applications Areas 

- 4132701 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

8 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม  

(Programming Fundamentals) 

- Fundamentals of Data Structures  

- Algorithms and Problem 

- Solving 

- Programming Constructs  

- Event-Driven Programming 

- Object-Oriented Programming 

- 4132201 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

- 4131301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- 4133301 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง 

- 4133801 การวิเคราะหและเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ 

 

9 แพลตฟอรมเทคโนโลยี (Platform 

Technologies) 

- Operating Systems  

- Computing Infrastructures 

- Architecture and Organization 

- 4132401 ระบบปฏิบัติการ 

- 4133704 อินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง 

10 การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ  

(Systems Administration and 

Maintenance) 

- Operating Systems  

- Administrative Activities 

- Applications  

- Administrative Domains 

- 4133701 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและการ

ซอมบำรุง 

11 สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ 

(Systems Integration and Architecture) 

- Requirements  

- Testing and Quality Assurance 

- 4132501 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

- 4133501 การวิเคราะหและเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ 

 



-98- 

 

ลำดับ องคความรูของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาและรายวิชาเฉพาะดานของ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

- Acquisition/Sourcing  

- Organizational Context 

- Integration and Deployment  

- Architecture 

- Project Management 

- 4133701 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและการ

ซอมบำรุง 

12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ(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 

- 4132102 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 

- 4133901 โครงงานดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

- 4133902 โครงงานดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

13 ระบบเวบ็และเทคโนโลยี  

(Web Systems and Technologies) 

- Technologies -Web Development 

- Information Architecture  

- Vulnerabilities 

- Digital Media 

- 4132301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
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ภาคผนวก ค 

สาระในการปรับปรุงแกไขและโครงสรางของหลักสตูร 

ภายหลังการปรับปรุง 
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1. ช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญา 

1.1 ช่ือหลักสูตร 

รายการ เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร/มคอ.1 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสตูร  

    1.1 ภาษาไทย 

     

    1.2 ภาษาอังกฤษ 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Bachelor of Science Program in 

Information Technology 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Bachelor of Science Program in 

Information Technology 

 

วิทยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Bachelor of Science Program in 

Information Technology 

- 

2. ชื่อปริญญา 

 ช่ือเต็ม (ไทย)           

 ช่ือยอ (ไทย) 

 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) 

 ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

Bachelor of Science (Information 

Technology) 

B.Sc. (Information Technology) 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

Bachelor of Science (Information 

Technology) 

B.Sc. (Information Technology) 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

Bachelor of Science (Information 

Technology) 

B.Sc. (Information Technology) 

- 

3. โครงสรางหลักสูตร เกณฑใน มคอ.1  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาแกน 

 วิชาเฉพาะดาน 

 วิชาเฉพาะดานเลือก 

 วิชาฝกประสบการณ/สหกิจศึกษา 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 

84 

9 

45 

27 

3 

6 

30 

99 

9 

57 

27 

6 

6 

30 

90 

9 

45 

27 

9 

6 

 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 120                  135 126  
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รายการ หมายเหตุ 

4. ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีปรับปรุงหลักสูตร 

     4.1 ปรับช่ือวิชา - รายวิชา 

     4.2 ปรับจำนวนหนวยกิต 1 รายวิชา 

     4.3 ปรับคำอธิบายรายวิชา 10 รายวิชา 

     4.4 รายวิชาท่ีเพ่ิม 8 รายวิชา 

           4.4.1 เน้ือหาเฉพาะดาน - รายวิชา 

           4.4.2 เน้ือหาเฉพาะดานเลือก 6 รายวิชา 

           4.4.3 วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 2 รายวิชา 

     4.5  รายวิชาท่ีตัดออก 5 รายวิชา 

     4.6  อ่ืน ๆ 

  4.6.1 เปลี่ยนช่ือรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา 

4.6.2  เปลี่ยนหมวด 1 รายวิชา 

 4.6.3  เปลี่ยนหมวด เปลี่ยนช่ือรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา 

 4.6.4  เปลี่ยนหมวด เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา - รายวิชา 

4.6.5  ปรับหนวยกิต และคำอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา 

 

รายละเอียดดังแสดงในตาราง

รายละเอียดการปรับปรุงในหมวด

วิชาเฉพาะ 
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เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรป พ.ศ. 2559 และ ป พ.ศ. 2564 

 

4.1 ปรับช่ือวิชา – รายวิชา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 - - - 
 

4.2 ปรับจำนวนหนวยกิต 1 รายวิชา  

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

4134801 การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ                  

Field Experience in Computer and Information Technology 

หนวยกิต 5(450) 

   จัดให นักศึกษาไดฝกประสบการณ วิชาชีพดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณสำหรับ

เตรียมประกอบวิชาชีพในอนาคต 

   Equip students with professional experiences in the field of 

computers and information technology organizations to 

acquire the knowledge, skills, attitudes and experience to 

prepare for careers in the future 

วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

4134801 การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรแลเทคโนโลยี

สารสนเทศ               

Field Experience in Computer and Information Technology 

หนวยกิต 6(540) 

    จัดให นักศึกษาไดฝกประสบการณ วิชาชีพดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณสำหรับ

เตรียมประกอบวิชาชีพในอนาคต 

   Equip students with professional experiences in the field of 

computers and information technology organizations to 

acquire the knowledge, skills, attitudes and experience to 

prepare for careers in the future 

ปรับหนวยกิต 

(ใหสอดคลองกับ

จำนวนหนวยกิต 

รายวิชาสหกิจ

ศึกษา) 
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4.3 ปรับคำอธิบายรายวิชา 10 รายวิชา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 วิชาแกน 

4131002 พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Computer and Information Technology Fundamentals 

หนวยกิต (3-0-6) 

   วิวัฒนาการ ความสำคัญและบทบาทของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ การจัดการขอมูลสารสนเทศ การปฏิสัม พันธ กับผู ใช

อินเทอรเน็ต การประยุกตคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

ดานตางๆ โดยยกกรณีศึกษาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผลกระทบ

และแนวโนมของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาชีพดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   Evolution, importance and role of computer and information 

technology; basic knowledge related to computers and 

information technology; information management Interaction 

with internet users; applications of computers and information 

technology in various aspects raised by the case studies of 

government agencies and private organizations; impact and 

trends of computer and information technology; computer 

and information technology ethics and law 

วิชาแกน 

4131002 พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

Computer and Information Technology Fundamentals 

หนวยกิต (3-0-6) 

    ความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานตาง ๆ ผลกระทบและ

แนวโนมของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการขอมูล

สารสนเทศ ความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการกระทำความผิดทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    Basic knowledge related to computers and information 

technology, Application of information technology in various 

fields, Impact and trends of computers and information 

technology, Information Management, Security in Information 

Technology, Use Laws related to computer and information 

technology offenses. 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน    

การจัดการเรยีน

การสอนเหมาะสม

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

2 วิชาแกน 

4132101 คณิตศาสตรสำหรับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Mathematics for Computer and Information Technology 

หนวยกิต 3(3-0-6) 

     พ้ืนฐานเก่ียวกับตรรกศาสตร  พีชคณิตของบูลีน เซต  ความสัมพันธ 

และ ฟงกชัน ระบบจำนวน เลขฐานตางๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 

เมตริกซ และดีเทอรมีแนนท การนับและความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎี

กราฟ ตนไม และการแยกจำพวก ขายงาน วงจรเชิงวิธีจัดหมู 

    Logic, Boolean algebra, sets, relations and functions of the 

binary system, octal and hexadecimal, metrics and 

determinant; counting and recurrence relations, graph theory, 

trees and separation methods among network circuits 

วิชาแกน 

4132101 คณิตศาสตรสำหรับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Mathematics for Computer and Information Technology 

หนวยกิต 3(3-0-6) 

     ระบบจำนวน ระบบเลขฐาน การแทนคาและหลักการคำนวณของ

เครื่องคอมพิวเตอร ตรรกศาสตรเบ้ืองตน พีชคณิตบูลีน วงจรลอจิก

เบ้ืองตน พีชคณิตเชิงเสนและเมททริกซ ทฤษฎีกราฟ  

     Number system, Number Base System, Substitution and 

calculation principles of computers, Logic, Boolean algebra, 

Linear algebra and Matrix, Graph theory 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน      

การจัดการเรยีน

การสอนเหมาะสม

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

3 วิชาแกน 

4133402 สถิติประยุกตสำหรบัคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Apply Statistics for Computer and Information Technology 

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     การคำนวณคาสถิติท่ีจำเปนสำหรับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การรวบรวม การตรวจสอบ ความถูกตอง การจัดเตรียมขอมูลเพ่ือบันทึกลง

ในระบบคอมพิวเตอร การแกไขและประมวลผลขอมูลเพ่ือใหไดคาสถิติ 

การวิเคราะหผลและออกรายงาน โดยฝกปฏิบัติกับโปรแกรมประยุกตดาน

สถิต ิ  

 

วิชาแกน 

4133402 สถิติประยุกตสำหรบัคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Applied Statistics for Computer and Information Technology

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     การคำนวณคาสถิติท่ีจำเปนสำหรับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การรวบรวม การตรวจสอบความถูกตอง การจัดเตรียมขอมูลเพ่ือบันทึกลง

ในระบบคอมพิวเตอร  การแกไขและประมวลผลขอมูลเพ่ือใหไดคาสถิติ  

การวิเคราะหผลและออกรายงาน  โดยฝกปฏิบัติกับโปรแกรมประยุกตดาน

สถิติ และการประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน      

การจัดการเรยีน

การสอนเหมาะสม

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

    Calculate the statistics needed for information technology 

gathering to check the validity; data preparation, editing and 

processing the data to obtain the statistics; analysis and 

reporting The practical application of statistics 

     Calculate the statistics needed for information technology 

gathering to check the validity, data preparation, editing and 

processing the data to obtain the statistics; analysis and 

reporting the practical application of statistics and Applied in 

information. 

4 วิชาเฉพาะดาน 

4131604 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร                                          

Human-Computer Interaction        

หนวยกิต 3(2-2-5)                 

     ทฤษฎี และการออกแบบการปฏิ สั ม พันธ ระหว างม นุษย และ

คอมพิวเตอร ในสวนของการติดตอ โดยมีผูใชเปนศูนยกลาง ในรูปแบบ

กราฟกท่ีตอบโตได การออกแบบอินพุท เอาทพุท การทดสอบ การประเมิน

สวนประสานงานผูใช การฝกใชเครื่องมือในการออกแบบ 

     Theory and design, human-computer interaction; in terms 

of the user-centric graphical interactive; the design of the 

input-output; user interface testing and evaluation; practice in 

design via using the tools 

วิชาเฉพาะดาน 

4131604 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร                                          

Human-Computer Interaction  

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     ความสำคัญ ความรูพ้ืนฐาน กระบวนทัศน สวนตอประสานและการ

ออกแบบการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร แนวโนมและ

เทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการฝกใชเครื่องมือในการออกแบบ 

     Importance of basic knowledge, paradigm, interface and 

design, human-computer interaction. Future trends and 

technology Including the practice of using design tools 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน      

การจัดการเรยีน

การสอนเหมาะสม

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

5 วิชาเฉพาะดาน 

4133701 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและการซอมบำรุง 

Computer Architecture and Maintenance     

หนวยกิต 3(2-2-5)   

 

 

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133701 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและการซอมบำรุง  

Computer Architecture and Maintenance            

หนวยกิต 3(2-2-5)   

 

 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน      

การจัดการเรยีน

การสอนเหมาะสม 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

     สถาป ตยกรรมของระบบคอม พิ วเตอร เ บ้ื อ งต น  โดยมุ ง เน น

สวนประกอบทางฮารดแวรและซอฟตแวร อุปกรณท่ีใชในการซอมบำรุง  

ฝกปฏิบัติการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง          

การติดตั้งซอฟตแวร วิธีสังเกตความผิดปกติและซอมบำรุงคอมพิวเตอร  

     The architecture of computer systems by focusing on the 

hardware and software components; the equipment used for 

maintenance; practice in software installation, observed 

irregularities and computer maintenance 

     สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน หลักการทำงานของ

ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร อุปกรณ ท่ีใชในการซอมบำรุง

คอมพิวเตอร ฝกปฏิบัติประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร การติดตั้ง

ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ วิธีการสังเกตความผิดปกติและซอมบำรุงรักษา

คอมพิวเตอร 

     Basic computer system architecture, Principles of working 

of computer hardware and software, Equipment used                  

in computer maintenance, Practice in assembling a 

microcomputer, Installing the operating system software, How 

to observe the malfunction and repair the computer 

maintenance. 

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

6 วิชาเฉพาะดาน 

4132701 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร   

Data Communication and Computer Network 

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     พ้ืนฐานการสื่อสารขอมูลและการเช่ือมโยงเครือขาย  สถาปตยกรรม

เครือขายคอมพิวเตอร  แบบจำลอง  มาตรฐาน โพรโตคอล การรับสง

ขอมูลในระบบเครือขาย เทคนิคในการเลือกเสนทางการสงขอมูล การ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและแกไขขอมูลท่ีผิดพลาด  อุปกรณท่ี

จำเปนสำหรับเครือขาย  ฝกปฏิบัติการติดตั้งระบบการสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร และการรักษาความปลอดภัยในการสงขอมูล

เบ้ืองตน 

 

วิชาเฉพาะดาน 

4132701 ระบบการสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอร    

Data Communication and Computer Network 

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     องคประกอบและพ้ืนฐานการสื่อสารขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร 

สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร โพรโตคอล  อุปกรณและสื่อกลางใน

การสื่อสารขอมูล การรับสงขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ

จัดสรรท่ีอยูเครือขาย การออกแบบระบบเครือขายทองถ่ิน 

 

 

 

 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน      

การจัดการเรยีน

การสอนเหมาะสม

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

     Basic of data communications and networking; network 

architecture, computer modeling standard protocol for data 

transmission in the network; techniques to choose the route of 

transmission; to verify the authenticity of the information and 

correct any erroneous information; the equipment needed for 

network systems; practice in data communication and 

computer networking basics and security 

     Components and basic data communication in computer 

networks, Computer network architecture, protocols, devices 

and media for data communication, data transmission in 

computer network systems, Network addressing, Local area 

network system design 

7 วิชาเฉพาะดานเลือก 

4132601 การประยุกตใชงานมัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟกข้ันสูง  

Advance Application of Multimedia and Computer Graphics  

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     การนำโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปมาประยุกตใชในการออกแบบ

มัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก  สรางและใชงานภาพเคลื่อนไหว การ

เขียนเกม การตัดตอวิดีโอ ภาพ เสียง ตางๆ ผสมผสานอยางสรางสรรคใน

งานกราฟกและมัลติมีเดียเพ่ือสื่อความหมาย ตามแนวคิดของตน เพ่ือให

บรรลุถึงวัตถุประสงคของงาน  และการนำเอาสื่อมัลติมีเดียมาประยุกตใช

งานดานตางๆ 

     Navigating the computer program applications in computer 

graphics and multimedia design; create animations, games, 

video, images, sounds editing and graphics creative and 

multimedia to convey, according to their concept To achieve 

the aims of the event; the introduction of multimedia 

applications to various areas 

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4132601 การประยุกตใชงานมลัติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟกข้ันสูง  

Advance Application of Multimedia and Computer Graphics  

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     การนำโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปมาประยุกตใชในงานดาน

มัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก สรางและใชงานโปรแกรม ออกแบบ

งานเพ่ือสื่อความหมาย รวมถึงการตัดตอวิดีโอ ภาพ เสียง เทคนิคตาง ๆ ใน

การผสมผสานงานอยางสรางสรรคตามแนวคิดของตนเพ่ือใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคของงาน   

     Application of computer programs for multimedia and 

computer graphics applications Create and use the program. 

Design work to communicate meaning Including video editing, 

video, audio, various techniques for combining the creative 

work according to their ideas to achieve the purpose of the 

work 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน      

การจัดการเรยีน

การสอนเหมาะสม

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

8 วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133702 เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย 

Wireless Communication Technology   

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     การทำงานของระบบเครือขายขอมูลไรสาย ระบบอินเทอรเน็ต

เคลื่อนท่ี ระบบดาวเทียมเครือขายไรสายภายในองคกร บลูทูธ และอ่ืนๆ  

การติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย   

     Performance of wireless communication network, System 

of mobile internet, satellite networks, wireless communication 

network within the organization, bluetooth technology et 

cetera; installation of wireless communication network 

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133702 เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย 

Wireless Communication Technology   

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     การทำงานของเทคโนโลยีเครือขายไรสายระยะใกล มาตรฐานเครือขาย

ระยะใกล การรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีเครือขายไรสายระยะใกล 

การออกเครือขายไรสายระยะใกล การติดตั้งและการแกปญหา รวมถึงการ

กำหนดคาคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณท่ีจำเปนในการสรางเครือขาย

ไรสายระยะใกล 

     The operation of the short-range wireless network 

technology, Short-range network standard, Security of short-

range wireless network technology, Issuing short-range wireless 

networks Installation and troubleshooting, Including the 

configuration of the device functions needed to create a short-

range wireless network 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน      

การจดัการเรยีน

การสอนเหมาะสม

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

9 วิชาเฉพาะดานเลือก 

4134001 ปญญาประดิษฐ 

Artificial Intelligence  

หนวยกิต 3(2-2-5) 

        ความหมาย ประเภท และแนวคิดเก่ียวกับระบบปญญาประดิษฐ  

การจำแนกและวิธีการ การเลือกใชเพ่ือนำมาแกปญหา เทคนิคการคนหาใน

รูปแบบตางๆ  กระบวนการเรียนรู โดยการสืบคน การแทนความรู  

คลังขอมูล ลอจิกการคำนวณในรูปแบบตางๆ การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4134001 ปญญาประดิษฐ 

Artificial Intelligence  

หนวยกิต 3(2-2-5) 

       ความหมาย ประเภท และแนวคิดเก่ียวกับระบบปญญาประดิษฐ 

สถาปตยกรรมโครงขายประสาทเทียม ความสัมพันธของโครงขายประสาท

เทียม การจำแนกและวิธีการ การเลือกใชเพ่ือนำมาแกปญหา เทคนิคการ

คนหาในรูปแบบตางๆ  กระบวนการเรียนรูโดยการสืบคน การแทนความรู 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน      

การจัดการเรยีน

การสอนเหมาะสม

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ทางดานปญญาประดิษฐ 

        Types and concepts of artificial intelligence; classification 

and methods problem solving solutions. Search techniques, 

learning process by the query; the corpus of knowledge, data 

warehouse, calculation logic; artificial intelligence case study 

คลังขอมูล ลอจิกการคำนวณในรูปแบบตางๆ การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา

ทางดานปญญาประดิษฐ 

      Types and concepts of artificial intelligence; neural 

network relationship of Neural Network architecture 

classification and methods problem solving solutions. Search 

techniques, learning process by the query; the corpus of 

knowledge, data warehouse, calculation logic; artificial 

intelligence case study 

10 วิชาเฉพาะดานเลือก 

4134701 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง  

Advanced Data Communication and Computer Network 

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     รูปแบบและมาตรฐานใหมท่ีมีการพัฒนาของระบบการสื่อสารขอมูล

และเครือขายคอมพิวเตอร  เทคนิคและคุณสมบัติท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

มาตรฐานระดับสากลท่ีใชในการอางอิงระบบการสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอรสมัยใหม  ตัวอยางการนำไปใชงานในข้ันสูง 

     Formats and standards that have been developed for the 

data communications and computer networks; techniques and 

features that have changed; the reference standard used in 

the data communications and networks, modern computers; 

examples of applications in advanced 

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4134701 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง  

Advanced Data Communication and Computer Network 

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     แนวคิดพ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรและ

เครือขายคอมพิวเตอรแบบกวาง การสรางระบบเครือขายโดยใชเทคโนโลยี

สวิทชแบบหลายช้ัน ศึกษาการใชงานเครือขายเสมือน การกำหนดเสนทาง

ดวยสแปนน่ิงทรี การวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขาย การออกแบบ

ระบบเครือขายภายในองคกรและเครือขายแบบกวางดวยโปรแกรมจำลอง 

     Basic concepts of computer network systems within an 

organization and wide computer networks, Network 

construction using multi-layer switch technology, Studying 

virtual network usage Routing with Spanning Tree, Network 

performance analysis, Network design within the organization 

and wide network using simulation program 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา (ใหมี

ความชัดเจน      

การจัดการเรยีน

การสอนเหมาะสม

กับพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
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4.4 รายวิชาท่ีเพ่ิม 8 รายวิชา 

     4.4.1 เนื้อหาเฉพาะดาน - รายวชิา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

- - - - 

     

     4.4.2 เนื้อหาเฉพาะดานเลือก 6 รายวิชา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 - วิชาเฉพาะดานเลือก 

4131606  การเขียนเกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

Game Computer Programming    

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     ทฤษฎีและความรูพ้ืนฐาน องคประกอบสำหรับการสรางเกม ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหวในเกม การออกแบบ คำสั่งควบคุมการทำงานของตัวละคร   

แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต และการฝกปฏบัิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

     Theory and basic knowledge Elements for creating a game, 

still images, animation in the game, designing commands to 

control the operation of the characters Future technology 

trends and practice using the software package 

เพ่ิมรายวิชา 

(การประยุกตใช

เทคโนโลยีใน

ปจจุบัน ตาม

ความถนัดเฉพาะ

ดาน) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

2  วิชาเฉพาะดานเลือก 

4132603  การสรางแบบจำลองสามมิตดิวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Three - Dimensions Models using Computer Programs  

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     ความรูพ้ืนฐานและทฤษฎีการสรางงาน 3 มิติ หลักการทำงานของ

โปรแกรม เครื่องมือตาง ๆ การออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ พ้ืนผิววัตถุ 

แสง เงา กลอง คำสั่งควบคุมการทำงานของวัตถุ แนวโนมเทคโนโลยีใน

อนาคต การฝกปฏิบัติดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

     Basic knowledge and 3D job creation theory. Program 

working principles. Various tools. Design. Define object surface 

properties, light, shadow, camera commands to control the 

operation of the object. Future technology trends Practice 

with the finished program 

เพ่ิมรายวิชา 

(เพ่ิมทางเลือกใน

การประยุกตใช

เทคโนโลยีใน

ปจจุบัน ตาม

ความถนัดเฉพาะ

ดาน) 

3  วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133601  วิทยาการหุนยนต  

Robotics Technology     

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     เทคโนโลยีทางดานหุนยนตในปจจุบันเบ้ืองตน องคประกอบพ้ืนฐาน

ของหุนยนต โครงสราง กลไก อุปกรณตรวจจับ การควบคุมระดับลาง และ

อุปกรณขับเคลื่อน การเขียนโปรแกรมพ้ืนฐาน  การเรียนรูผานทางตัวอยาง

และการทดลองปฏบัิติการประยุกตใช หุนยนตอยางงาย  

     Introduction to state of the art of robotic technologies. 

Basic robot component; mechanism, sensors, low level control 

เพ่ิมรายวิชา 

(การประยุกตใช

เทคโนโลยีใน

ปจจุบัน ตาม

แนวโนม

เทคโนโลยี

สมัยใหม) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

system, and actuators. Basic programming. Learning by 

examples and hand-on experiments. Simple robot 

applications. 

4  วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133602  เกมกีฬาอีสปอรต  

Electronic Sports Games     

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     ประเภทของเกมกีฬาอีสปอรต ขอดีขอเสียของเกมกีฬาอีสปอรต 

รูปแบบการเลน รายไดของผูเลน ผูถายทอดเกม การฝกฝน กลยุทธการ

แขงขัน การตลาดดิจิ ทัลสำหรับธุรกิจเกมกีฬาอีสปอรต การใชสื่ อ

อิเล็กทรอนิกสในเกมกีฬาอีสปอรต จริยธรรมเก่ียวกับเกมกีฬาอีสปอรต 

      Types of esports sports games, Pros and cons of esports 

sports games, Style of Player, Game broadcaster, Practice, 

Competitive strategy, Digital marketing for esports games, The 

use of electronic media in esports games, Ethics about esports 

games. 

เพ่ิมรายวิชา 
(การประยุกตใช

เทคโนโลยีใน

ปจจุบัน ตาม

ความถนัดเฉพาะ

ดาน) 

5 - วิชาเฉพาะดานเลือก 

4134004  การเรียนรูของเครื่อง 

Machine Learning 

     แนวคิดและเทคนิคการเรียนรูของเครื่อง ข้ันตอนวิธีการเรียนรูของ

เครื่องท้ังแบบมีผูสอนและไมมีผูสอน การจำแนกประเภทขอมูล การ

พยากรณ  การจัดกลุ มขอมูล  และการทดสอบประสิท ธิภาพของ 

แบบจำลอง 

เพ่ิมรายวิชา 

(การประยุกตใช

เทคโนโลยีใน

ปจจุบัน ตาม

แนวโนม

เทคโนโลยี

สมัยใหม) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

     Concepts and techniques of machine learning, supervised 

and unsupervised learning algorithms, data classification, 

prediction, data clustering and performance evaluation of 

models 

 

6 - วิชาเฉพาะดานเลือก 

4134006   การประมวลผลภาพ        

Image Processing 

หนวยกิต 3(2-2-5) 

     หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการประมวลผลภาพดจิิทัล ระบบการมองเห็น

ของมนุษย การแปลงภาพสูระดับสีเทา การปรับภาพในโดเมนพ้ืนท่ี การหา

ขอบของวัตถุ การกรองขอมูลภาพ การประมวลผลภาพกับรูปราง       

และโครงสรางของภาพ การปรับปรุงคุณสมบัติของภาพ การแยก

ขอมูลภาพ และข้ันตอนวิธีสำหรับประมวลผลรูปภาพ 

     Fundamentals of digital image processing, perception 

systems, grey-level transformations, spatial domain, edge 

detection, image filtering, morphological image processing, 

image enhancement, segmentation and algorithms for image 

processing 

เพ่ิมรายวิชา 

(การประยุกตใช

เทคโนโลยีใน

ปจจุบัน ตาม

แนวโนม

เทคโนโลยี

สมัยใหม) 
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4.4.3 วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา  2 รายวชิา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 - วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

4132801   การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1                

Field Practicum in Computer and Information Technology 1 

หนวยกิต 1(90) 

      ปฏิ บัติงานภาคสนามท่ีเก่ียวของกับงานดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  เรียนรูและ

แนวทางแกไขปญหา ทำความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ 

ระเบียบ ข้ันตอนในการทำงานของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน และ

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ                            

       Perform field work related to computer and information 

technology; Both inside or outside the university; Learn about 

the missions, goals, cultures, regulations; Work procedures of 

organization local community, and characteristics suitable for 

the computer and information technology profession. 

เพ่ิมรายวิชา 

(เพ่ิมทักษะการฝก

ปฏิบัติงาน) 
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ลำดับ หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

2 - วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

4133801   การปฏิบัติงานภาคสนามทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2                

Field Practicum in Computer and Information Technology 2 

หนวยกิต 1(90) 

      การออกฝกปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ปฏิบัติงาน

ภาคสนามท่ีเก่ียวของกับงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท้ังภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ชุมชน ทองถ่ิน เตรียมการพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  บูรณาการความรูกับสาขาท่ี

เก่ียวของ  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

       Perform field work related to computer and information 

technology. Both inside or outside the university, local, 

community; Prepares students to develop knowledge, skills, 

attitudes, motivation and qualifications suitable for the 

professions in computers and information technology; Issuing 

and practicing in various situations or forms relates to 

computers and information technology. 

เพ่ิมรายวิชา 

(เพ่ิมทักษะการฝก

ปฏิบัติงาน) 
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4.5 รายวิชาท่ีตัดออก 5 รายวิชา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 วิชาเฉพาะดาน 

4133101 การอานและการเขียนเชิงวิชาการสำหรับคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

Academic Reading and Writing for Computer and Information 

Technology 

หนวยกิต 3(3-0-6) 

     ลักษณะและประเภทของงานเชิงวิชาการ การคนควาขอมูลจากแหลง

ตางๆ  ท้ังในและตางประเทศ หลักการอาน หลักการเขียน เรียบเรียงและ

นำเสนอบทความเชิงวิชาการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     The nature and type of academic research data from a 

variety of sources both Thai and international; reading, writing 

and presentation of computer and information technology 

journal 

- ตัดออก 

(เน้ือหารายวิชา

เปนสวนหน่ึงของ 

รายวิชาโครงงาน

ดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

2 วิชาเฉพาะดาน 

4134201 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและฐานขอมลูขนาดใหญ   

Cloud Computing and Big Data          

หนวยกิต 3(3-0-6) 

     สถาปตยกรรมการประมวลผลกลุมเมฆ  โมเดลโครงสรางพ้ืนฐานของ

กลุมเมฆ ลักษณะท่ีสำคัญของฐานขอมูลขนาดใหญ ความหมายของ

เทคโนโลยีฮาดูป ลักษณะและข้ันตอนการทำงานของ เอชดีเอฟเอส  

และแมพรีดิวสฐานขอมูลท่ีใชกับขอมูลขนาดใหญ 

     Cloud computing architecture, the model of cloud 

infrastructure, key characteristics of Big Data Hadoop 

technology, Hadoop Distributed File System (HDFS) and 

MapReduce, big data database 

- ตัดออก 

(เน้ือหารายวิชา

เปนสวนหน่ึงของ 

รายวิชาระบบการ

จัดการขอมลูและ

ฐานขอมูลขนาด

ใหญ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

3 วิชาฝกประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

4133801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ              

Preparation for Professional Experience in Computer and 

Information Technology  

หนวยกิต 1(90) 

     จัดใหมี กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผู เรียนกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบ

วิชาชีพ การพัฒนาผู เรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ การออกฝกปฏิ บัติ ในสถานการณ หรือรูปแบบตางๆ            

ซึ่งเก่ียวของทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     Provide activities to prepare the students before 

professional experiences; in recognition of characteristics and 

opportunities of the profession; development of knowledge, 

skills, attitudes, motivations and attributes appropriate to the 

profession of computing and information technology; practice 

in situations which involve various forms of computing and 

information technology 

- ตัดออก 

(กำหนดใหเรียน

ในรายวิชาเตรยีม

สหกิจศึกษา) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

4 วิชาเฉพาะดาน 

4133303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

Object Oriented Programming    

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     แนวคิดและวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส โครงสราง 

วิธีการกำหนดขอมูล การใชคำสั่ง การสรางสวนปฏิสัมพันธกับผูใช และการ

ใชคำสั่งเก่ียวกับการปอนขอมูลเขา และการแสดงผลลัพธ ฝกทักษะการ

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

     Concept and object-oriented programming; the definition 

of class structure to determine how to use the information to 

create an interaction with the user and the statement about 

the input and output; practice in object-oriented programming 

skills 

- ตัดออก 

(เน้ือหารายวิชา

เปนสวนหน่ึงของ 

รายวิชาการ

วิเคราะหและ

เขียนโปรแกรม

เชิงวัตถุ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

5 วิชาเฉพาะดานเลอืก 

4133003 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

Information System Management    

หนวยกิต 3(3-0-6)  

     การจัดการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการ

วางแผนและการควบคุมท้ังองคการ การวางแผนเชิงกลยุทธดานไอที การ

ออกแบบกระบวนธุรกิจใหม การประสานงานขามองคกร การวางแผน

ทรัพยากรขององคกร กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

     Computer and information technology management with 

respect to planning and control of the organization; IT strategic 

planning The design process for new business coordination 

across organizations, enterprise resource planning, electronic 

commerce strategies 

- ตัดออก 

(เน้ือหารายวิชา

เปนสวนหน่ึงของ 

รายวิชา

ผูประกอบการ

ใหมดานดิจิทัล 

และปรับเปลีย่น

เน้ือหาให

เหมาะสมกับ

ทักษะวิชาชีพ) 
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4.6  อ่ืน ๆ 

      4.6.1  เปลี่ยนชื่อรายวชิา และคำอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 วิชาเฉพาะดาน 

4132202 ระบบการจัดการฐานขอมูล 

Database Management System 

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     แนวคิดของฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรม

ฐานขอมูล โมเดลฐานขอมูลรูปแบบตางๆ โดยเนนโมเดลฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล การปองกันขอมูล ความมั่นคงของขอมูล 

และการกูคืนขอมลู  ฝกใชภาษาสำหรับจัดการฐานขอมูล โดยใชกรณีศึกษา

การจดัการขอมูลเพ่ือใชในองคกร 

     The concept of database and database management; 

database architecture , database model, relational database 

model; database design, data protection,  information security 

and data recovery; using the language for database 

management by using case studies in organization data 

management 

วิชาเฉพาะดาน 

4132202  ระบบการจัดการฐานขอมูลและขอมูลขนาดใหญ  

Database Management System and Big Data 

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     แนวคิดของฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรม

ฐานขอมูล โมเดลฐานขอมูลรูปแบบตางๆ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การ

ออกแบบฐานขอมูล การปองกันขอมูล และการกูคืนขอมูล  ฝกใชภาษา

สำหรับจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ แพลตฟอรม

ขอมูลขนาดใหญ การจัดเก็บและการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ การ

วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ โดยใชกรณีศึกษาการจัดการขอมูลเพ่ือใชใน

องคกร 

     The concept of database and database management, 

Database architecture, database model, relational database 

model; database design, data protection,  information security 

and data recovery; using the language for database 

management, Big data analysis, Platform, Storage and 

Processing by using case studies in organization data 

management 

เปลี่ยนช่ือและ

คำอธิบายรายวิชา 

(ใหมีความชัดเจน   

การจัดการเรยีน 

การสอนเหมาะสม

กับวิชาชีพ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

2 วิชาเฉพาะดาน 

4133501 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

Object Oriented Analysis and Design   

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ 

กระบวนการและหลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัล หลักการใช

ภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบยูเอ็มแอล ข้ันตอนการวิเคราะหความ

ตองการของระบบ แนวคิดการคนหาวัตถุ  แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ  

การออกแบบคลาส  การออกแบบความสัมพันธระหวางคลาสและวัตถุ 

     System development life cycle; the concept of object-

oriented technology; principles of incremental system 

development; using UML; visual designing language; process of 

object-oriented requirement analysis, object define, class 

design, and the relationship between class and object 

วิชาเฉพาะดาน 

4133501 การวิเคราะหและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object Oriented Analysis and Programming   

หนวยกิต 3(2-2-5)   
     แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ  ข้ันตอนการวิเคราะหความ

ตองการของระบบ การวิเคราะหออกแบบเชิงวัตถุ   การออกแบบคลาส  

การออกแบบความสัมพันธระหวางคลาสและวัตถุ วิธีเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ   โครงสราง วิธีการกำหนดขอมูล การใชคำสั่ ง การสรางสวน

ปฏิสัมพันธกับผูใช และการใชคำสั่งเก่ียวกับการปอนขอมูลเขา การแสดง

ผลลัพธ และฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

     Concept of object-oriented technology Procedure for 

analyzing system requirements Object-Oriented Design 

Analysis Class design Designing the relationship between 

classes and objects Methods for programming object-oriented 

structures, methods of assigning information, using 

commands, creating user interaction.  And the use of input 

commands Result display And practice object-oriented 

programming skills. 

เปลี่ยนช่ือและ

คำอธิบายรายวิชา 

(ใหมีความชัดเจน   

การจัดการเรยีน 

การสอนเหมาะสม

กับวิชาชีพ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

3 วิชาเฉพาะดานเลือก 

4134002  การจัดการโซอุปทานและระบบโลจิสติกส 

Supply Chain Management and Logistic System 

หนวยกิต 3(2-2-5) 

      ทฤษฎีเก่ียวกับหลักการตางๆ ในการจัดการโซอุปทานและระบบโลจิ

สติกส ระบบการผลิต  การจัดซื้อ  การจัดจำหนาย การขนสง การจัดเก็บ 

และการบริหารขอมูล รวมท้ังการพยากรณความตองการสินคาและบริการ

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

      Theories about the various principles of supply chain 

management and logistics systems, production, procurement, 

distribution, transportation, storage and data management; the 

forecast demand for products and services that will occur in 

the future 

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4134002  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโซอุปทานและระบบ      

โลจิสติกส 

Information Technology for Supply Chain Management and 

Logistic System 

หนวยกิต 3(2-2-5) 

       ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีตอการ

จัดการโซอุปทาน และระบบโลจิสติกส ทฤษฎีเก่ียวกับหลักการตางๆ ใน

การจัดการโซอุปทานและระบบโลจิสติกส การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการระบบการผลิต  การ

จัดซื้อ          การจัดจำหนาย การขนสง การจัดเก็บ และการบริหาร

ขอมูล รวมท้ังการพยากรณความตองการสินคาและบริการท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต  

       Importance of information technology on supply chain 

management and logistics systems, theories about the various 

principles of supply chain management and logistics systems, 

apply information technology and software for production, 

procurement, distribution, transportation, storage and data 

management; the forecast demand for products and services 

that will occur in the future 

 

เปลี่ยนช่ือและ

คำอธิบายรายวิชา 

(ใหมีความชัดเจน   

การจัดการเรยีน 

การสอนเหมาะสม

กับวิชาชีพ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

4 วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133005 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล     

Data Warehouse and Data Mining 

หนวยกิต 3(2-2-5)   
     นิยาม ความหมาย สถาปตยกรรม เทคนิคการออกแบบและพัฒนา

คลังขอมูล โครงสรางการจัดเก็บขอมูล การรวมและการออกแบบขอมูล 

การสรางขอมูลท่ีมีคุณภาพ หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับดาตามารท ดาตาเว็บ

เฮาสซิ่ง  หลักการและกระบวนการพ้ืนฐานของการทำเหมืองขอมูล  การ

ประยุกตใชคลังขอมูลและเหมืองขอมูล 

     The definition of architecture and design and development 

data warehouse; data structure for the storage and the design 

of the data quality principles of about data mart,  data web 

housing; the process of the data mining application and 

applying 

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133005  วิทยาการขอมูลและเหมืองขอมลู    

Data Science and Data Mining 

หนวยกิต 3(2-2-5)   
      การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การสกัดขาวสารและความรูจาก

ขอมูล การคนคืนขาวสารและอัลกอริทึมการสืบคน การประมวลผล

ขอความและเสียง การจดัเก็บและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ การวิเคราะห

ขอมูลดวยเทคนิค ดาตา ไมนนิง กฏความสมัพันธ การแบงกลุมขอมลู การ

จำแนกประเภทขอมูล 

     Data analysis with statistics, Extraction of information and 

knowledge from data, information retrieval and search engine 

algorithm, Text and speech processing, Big data storage and 

analytics, Data analysis using data mining techniques, 

Association Rules, Clustering, Classification 

เปลี่ยนช่ือและ

คำอธิบายรายวิชา 

(ใหมีความชัดเจน   

การจัดการเรยีน 

การสอนเหมาะสม

กับวิชาชีพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-124- 
 



124 

 

 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

5 วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133705  การบรหิารจัดการระบบเครือขาย  

Network System Administration 

หนวยกิต 3(2-2-5)   
     ระบบเครือขาย โพรโตคอล สายสัญญาณ อุปกรณสำหรับการบริหาร

จัดการระบบเครือขาย สถาปตยกรรมเครือขาย โครงราง การออกแบบ 

การหาเสนทางในเครือขาย เครือขายเสมอืน และการรักษาความปลอดภยั

ของเครือขาย  

     Network, protocol, signal media, equipment for network 

system management; network architecture, topology, design, 

routing; virtual network; network security 

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133705  การออกแบบและบรหิารจัดการเครอืขายในองคกร  

Network Design and Management in an Organization  

หนวยกิต 3(2-2-5)   
     การออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือขายภายในองคกร        

การออกแบบพัฒนาระบบเครือขายภายสำหรับองคกร โดยใชเทคโนโลยี

สวิทชแบบหลายช้ัน การกำหนดเสนทางของสวิทช การศึกษาและใชงาน

เครือขายเสมือน 

     Network, protocol, signal media, equipment for network 

system management; network architecture, topology, design, 

routing; virtual network; network security 

เปลี่ยนช่ือและ

คำอธิบายรายวิชา 

(ใหมีความชัดเจน   

การจัดการเรยีน 

การสอนเหมาะสม

กับวิชาชีพ) 
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4.6.2  เปลี่ยนหมวด 1 รายวชิา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 วิชาเฉพาะดาน 

4132001 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

Management Information System 

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     แนวคิดและความรูพ้ืนฐานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การนำ

คอมพิวเตอรมาใชในการบริหารองคกรในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล บทบาทและ

ความสำคัญของระบบสารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบระบบ

ยอย การจัดการองคความรู ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ระบบ

สำนักงานอัตโนมัติ การพัฒนาระบบและจัดการความเสี่ยงสำหรับองคกร 

การใชสารสนเทศเพ่ือการรายงาน ควบคุม ติดตามผล และการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

     Concept and fundamentals of management information 

system, Computerized information management in the digital 

economy; the role and importance of information systems in 

the administration; subsystem design, the knowledge 

management and  information for decision making, office 

automation system, the development and risk management 

for the organization; the information used to report, monitoring 

results and business decisions. 

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4132001 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

Management Information System 

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     แนวคิดและความรูพ้ืนฐานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การนำ

คอมพิวเตอรมาใชในการบริหารองคกรในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล บทบาท

และความสำคัญของระบบสารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบ

ระบบยอย การจัดการองคความรู ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ การพัฒนาระบบและจัดการความเสี่ยงสำหรับ

องคกร การใชสารสนเทศเพ่ือการรายงาน ควบคุม ติดตามผล และการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ 

     Concept and fundamentals of management information 

system, Computerized information management in the digital 

economy; the role and importance of information systems in 

the administration; subsystem design, the knowledge 

management and  information for decision making, office 

automation system, the development and risk management 

for the organization; the information used to report, 

monitoring results and business decisions. 

เปลี่ยนหมวด 

(สอดคลองการ

จัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร) 
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34.6.   เปลี่ยนหมวด เปลี่ยนชือ่รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา 

ลำดับ หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 วิชาเฉพาะดาน 

4133002 ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส 

Electronics Business     

หนวยกิต 3(2-2-5)  

     แนวคิดพ้ืนฐานของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การทำธุรกิจโดยผานระบบ

เครือขายและอินเทอรเน็ต การสงขอมูลดวยระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล

อิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัยของขอมูล กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส แนวทางการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน 

หรือเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

     A basic concept of electronic transactions, the business 

through networking and internet data, information exchange, 

electronic security of the transactions involving electronic; 

apply social media or modern technology for electronic 

transaction 

วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133002 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล 

Electronics Business Digital 

หนวยกิต 3(2-2-5)  

     แนวคิดพ้ืนฐานของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพ้ืนฐานของ

ระบบการคาอิเล็กทรอนิกส  การสงขอมูลดวยระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล

อิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัยของขอมูล กฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การจัดตั้งเว็บไซต การจดโดเมนเนม 

การตลาดออนไลน ระบบการชำระเงินบนอินเทอรเน็ต แนวทางการ

ประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน หรือเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการทำธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล 

     A basic concept of electronic transactions, the business 

through networking and internet data, information exchange, 

electronic security of the transactions involving electronic; 

apply social media or modern technology for electronic 

transaction 

เปลี่ยนหมวดและ

ช่ือรายวิชา 

(ปรับเปลีย่นช่ือ

รายวิชาและ

คำอธิบายรายวิชา

ใหมีความชัดเจน   

การจัดการเรยีน 

การสอนเหมาะสม

กับวิชาชีพ) 

 

 

 

-127- 
 



127 

 

 

 
ลำดบั หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

2 วิชาเฉพาะดานเลือก 

4133704  การประยุกตใชอุปกรณสมองกลแบบฝงตัว 

Application of Embedded  Systems                     

หนวยกิต 3(2-2-5)            

     ทฤษฎี แนวคดิ การฝกปฏิบัต ิในการใชเทคโนโลยีการสื่อสารผาน

ระบบเครือขาย เพ่ือเช่ือมตอและควบคุม การรับสงขอมูลระหวางอุปกรณ 

และเครื่องมือตางๆ  

     Theoretical, concepts, practice of using network technology 

to connect and control and transfer data to the devices and 

tools 

วิชาเฉพาะดาน 

4133704  อินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง  

Internet of Things           

หนวยกิต 3(2-2-5)   

       องคประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร พอรตอินพุต เอาทพุต 

พอรตอนุกรม และการสื่อสารแบบอนุกรม การแปลงจากสัญญาณ

อนาลอกเปนสัญญาณดิจิทัล การแปลงจากสัญญาณดิจิทัลเปนสัญญาณ

อนาลอก การสื่อสารผานอีเทอรเน็ต เซนเซอร แนะนำอินเทอรเน็ตของ 

ทุกสิ่ง (IoT) ระบบปฏิบัติการของอินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง การเขียน

โปรแกรมบนอุปกรณฝงตัว เทคนิคการประหยัดพลังงาน การประยุกตใช 

และพัฒนาโปรแกรมประยุกตเบ้ืองตนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ       

ทุกสิ่ง 

       Introduction to microcontroller, Input/output port, serial 

port and serial communication; analog to digital convertor 

(ADC); digital to analog convertor (DAC); Ethernet 

communication; sensor; introduction to internet of things; IoT 

Operation System; programing on embedded device, power 

conservation; Apply and develop basic applications with 

internet technology for everything 

เปลี่ยนหมวด 

เปลี่ยนคำอธิบาย 

(ปรับเปลีย่นช่ือ

รายวิชาและ

คำอธิบายรายวิชา

ใหมีความชัดเจน   

การจัดการเรยีน 

การสอนเหมาะสม

กับวิชาชีพ) 
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44.6.   เปลี่ยนหมวด เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา - รายวิชา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 - - - 

 

 4.6.5  ปรับหนวยกิต และคำอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา 

ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1 วิชาเฉพาะดาน 

4133901 โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

Computer and Information Technology Project 1 

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     ศึกษาปญหา วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เพ่ือประยุกตใช

ใหเหมาะสมกับงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารเทศในปจจุบัน 

จัดทำและนำเสนอเคาโครงตามหลักวิชาการตอคณะกรรมการ  

     Study the problem, information systems analysis and 

design to apply the right computer and information 

technology; proposal presentation 

วิชาเฉพาะดาน 

4133901 โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

Computer and Information Technology Project 1 

หนวยกิต 1(0-2-1)   

     การคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ หลักการอาน หลักการเขียน เรียบ

เรียงและนำเสนอบทความเชิงวิชาการท่ีเก่ียวของกับดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ศึกษาปญหา  วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เพ่ือ

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารเทศใน

ปจจุบัน จัดทำและนำเสนอเคาโครงตามหลักวิชาการตอคณะกรรมการ  

     Researching information from various sources, principles of 

reading and writing composing and presenting academic 

articles related to information technology, Study the problem, 

information systems analysis and design to apply the right 

computer and information technology; proposal presentation 

ปรับหนวยกิต 

และคำอธิบาย

รายวิชา

(ปรับเปลีย่น

คำอธิบายรายวิชา

ใหมีความชัดเจน   

การจัดการเรยีน 

การสอนเหมาะ 

สมกับวิชาชีพ) 
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ลำดับ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

2 วิชาเฉพาะดาน 

4133902 โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

Computer and Information Technology Project 2 

หนวยกิต 3(2-2-5)   

     พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามเคาโครงในรายวิชาโครงงานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1  ทดสอบและติดตั้งระบบ จัดทำ

รายงานฉบับสมบูรณ ตามหลัก วิชาการและนำเสนอโครงงานตอ

คณะกรรมการ  

     Information system development according to Computer 

and Information Technology Project 1 proposal course; system 

test and installation; prepare a report and present to the 

commission 

วิชาเฉพาะดาน 

4133902 โครงงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

Computer and Information Technology Project 2 

หนวยกิต 2(0-4-2)   

     แนวคิดและหลักการการสัมมนา  รูปแบบของการสัมมนา เทคนิค 

วิธีการจัดการสัมมนา คนควา อภิปรายและนำเสนอเก่ียวกับความกาวหนา 

แนวโนมของธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  

พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามเคาโครงในรายวิชาโครงงานดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  1  ทดสอบและติดตั้งระบบ จัดทำรายงานฉบับ

สมบูรณตามหลักวิชาการและนำเสนอโครงงานตอคณะกรรมการ  

     Concepts and principles of the seminar the format of the 

seminar, techniques, methods of organizing seminars, 

researching, discussing and presenting progress. Digital business 

trends, Information system development according to 

Computer and Information Technology Project 1 proposal 

course; system test and installation; prepare a report and 

present to the commission 

ปรับหนวยกิต 

และคำอธิบาย

รายวิชา

(ปรับเปลีย่น

คำอธิบายรายวิชา

ใหมีความชัดเจน   

การจัดการเรยีน 

การสอนเหมาะ 

สมกับวิชาชีพ) 
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ภาคผนวก ง 

สรุปมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษาในแตละช้ันป 
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สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะดาน 

สมรรถนะหลัก รายละเอียดสมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี 1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต 

และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

สมรรถนะท่ี 2 มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน  

สมรรถนะท่ี 3 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ี

ศึกษา 

สมรรถนะท่ี 4 วิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับแกไขปญหา 

สมรรถนะท่ี 5 วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ ประเมินระบบองคประกอบตางๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกำหนด 

สมรรถนะท่ี 6 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจำเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทำงานท่ีเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 7 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรรวมท้ังการนำไป

ประยุกต 

สมรรถนะท่ี 8 ประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 9 บูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

สมรรถนะท่ี 10 เรียนรูและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรได 
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ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป 

ชั้นป ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 

1 นักศึกษาจะเปนผูมีความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สมรรถนะหลักท่ี 1 

- สมรรถนะหลักท่ี 2 

- สมรรถนะหลักท่ี 3 

- สมรรถนะหลักท่ี 7 

2 นักศึกษาจะเปนผูมีความรูดานการพัฒนาซอฟตแวร 

ระบบเครือขาย การออกแบบระบบ และการ

ประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- สมรรถนะหลักท่ี 1 

- สมรรถนะหลักท่ี 2 

- สมรรถนะหลักท่ี 3 

- สมรรถนะหลักท่ี 4 

- สมรรถนะหลักท่ี 5 

- สมรรถนะหลักท่ี 6 

- สมรรถนะหลักท่ี 7 

3 นักศึกษาจะเปนผูท่ีมีความรู สามารถวิเคราะหและ

ออกแบบระบบสารสนเทศและมีทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

- สมรรถนะหลักท่ี 1 

- สมรรถนะหลักท่ี 2 

- สมรรถนะหลักท่ี 3 

- สมรรถนะหลักท่ี 4 

- สมรรถนะหลักท่ี 5 

- สมรรถนะหลักท่ี 6 

- สมรรถนะหลักท่ี 7 

- สมรรถนะหลักท่ี 8 

4 นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ           

และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน   

หรือสามารถพัฒนา ถายทอดความรูนวัตกรรม

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูชุมชนและทองถ่ินได 

รวมท้ังเพ่ือเตรียมประกอบวิชาชีพในอนาคต 

- สมรรถนะหลักท่ี 1 

- สมรรถนะหลักท่ี 2 

- สมรรถนะหลักท่ี 3 

- สมรรถนะหลักท่ี 4 

- สมรรถนะหลักท่ี 5 

- สมรรถนะหลักท่ี 6 

- สมรรถนะหลักท่ี 7 

- สมรรถนะหลักท่ี 8 

- สมรรถนะหลกัท่ี 9 

- สมรรถนะหลักท่ี 10 
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ตารางความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน 

รายวิชาแกน หนวยกิต ช้ันป สมรรถนะหลักท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4131002 พ้ืนฐานทาง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 1        

   

4132101 คณิตศาสตรสำหรับ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 1        

   

4133402 สถิติประยุกตสำหรับ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 3        

   

 

ตารางความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน 

รายวิชาเฉพาะดาน หนวยกิต ช้ันป สมรรถนะหลักท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4131301 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
3(2-2-5) 1           

4131602 การประยุกตใชงาน

มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร

กราฟก 

3(2-2-5) 1           

4131604 การปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
3(2-2-5) 1           

4132102 ภาษาอังกฤษสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
3(3-0-6) 2           

4132201 โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม 
3(2-2-5) 2           

4132202 ระบบการจัดการ

ฐานขอมูลและขอมูลขนาดใหญ 
3(2-2-5) 2           

0141323  การเขียนโปรแกรม 

บนเว็บ 
3(2-2-5) 2           

4132401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 2           
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รายวิชาเฉพาะดาน หนวยกิต ช้ันป สมรรถนะหลักท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4132501 การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 
3(2-2-5) 2           

4132701  ระบบการสื่อสาร

ขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 2           

4133301 การเขียนโปรแกรม 

ข้ันสูง 
3(2-2-5) 3           

4133501 การวิเคราะหและ

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
3(2-2-5) 3           

4133704 อินเทอรเน็ตของทุก

สิ่ง 
3(2-2-5) 3           

4133701 สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรและการซอมบำรุง 
3(2-2-5) 3           

4133901 โครงงานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 

1(0-2-1) 3           

4133902 โครงงานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 

2(0-4-2) 3           

 

ตารางความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 

รายวิชาเฉพาะดานเลือก หนวยกิต ช้ันป สมรรถนะหลักท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4131601 การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5) 1           

4131603 การออกแบบและ

พัฒนาเว็บ 
3(2-2-5) 1           

4131605 โปรแกรมประยุกต

เพ่ือการสรางและตกแตงภาพ 
3(2-2-5) 1           
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รายวิชาเฉพาะดานเลือก หนวยกิต ช้ันป สมรรถนะหลักท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4131606 การเขียนโปรแกรม

เกม 
3(2-2-5) 1           

4132001 ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ 
3(2-2-5) 2           

4132601 การประยุกตใชงาน

มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร

กราฟกข้ันสูง 

3(2-2-5) 2           

4132602 การประยุกตใชสือ่

สงัคมออนไลน  
3(2-2-5) 2           

4132603 การสรางแบบจำลอง

สามมิติดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 2           

 

 
            

4133002 ธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล 
3(2-2-5) 3           

4133005 คลังขอมูลและเหมือง

ขอมูล 
3(2-2-5) 3           

4133102 ภาษาอังกฤษสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
3(3-0-6) 3           

4133302 การเขียนโปรแกรม

ระบบฐานขอมูล 
3(2-2-5) 3           

4133304 การเขียนโปรแกรม

รวมสมัย 
3(2-2-5) 3           

4133601 วิทยาการหุนยนต 3(2-2-5) 3           

4133602 เกมกีฬาอีสปอรต 3(2-2-5) 3           

4133702 เทคโนโลยีการสื่อสาร

แบบไรสาย 
3(2-2-5) 3           

4133703 ความปลอดภัย

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 3           
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รายวิชาเฉพาะดานเลือก หนวยกิต ช้ันป สมรรถนะหลักท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4133705 การออกแบบและ

บริหารจัดการระบบเครือขาย 
3(2-2-5) 3           

4134001 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 4           

4134002 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการโซ

อุปทานและระบบโลจิสติกส 

3(2-2-5) 4           

4134003 ผูประกอบการใหม

ดานดิจิทัล 
3(3-0-6) 4           

4134004 การเรียนรูของเครื่อง 3(2-2-5) 4           

4134006 การประมวลผลภาพ   3(2-2-5) 4           

4134102 การจัดการองค

ความรู 
3(3-0-6) 4           

4134301 การเขียนโปรแกรม

บนสมารทดีไวซ 
3(2-2-5) 4           

4134401 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 4           

4134402 ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 
3(2-2-5) 4           

4134701 ระบบการสื่อสาร

ขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอรข้ันสูง 

3(2-2-5) 4           

4134901 สัมมนาและหัวขอ

พิเศษทางคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 4           
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ภาคผนวก จ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 



-139- 

 

 

 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

————————————————- 

 โดยเปนการเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับ

การบริหารการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 

๒๕๔๗ และมติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึง

เห็นชอบใหตราขอบังคับไว ดังนี้ 

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชสำหรับการจัดการศึกษาแกนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษตาม

หลักสูตรปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตน

ไป 

 ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 

  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอ่ืนนอกจาก

นักศึกษาภาคปกติ ถึงแมจะศึกษาในวันทำการปกติก็ตาม 

  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรท่ีใชในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย 

 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอำนาจ ออกประกาศคำสั่ง หลักเกณฑและ

วิธีการเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี ้
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หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิธีการรับเขาศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  ๖.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึนไป 

  ๖.๒ ตองไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

  ๖.๓ ไมถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 

  ๖.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามขอกำหนดของหลักสูตร 

 ขอ ๗ วิธีการรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖ เขาศึกษาทุกระบบการศึกษาซ่ึง

อาจใชวิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 

การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๘ การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

  ๘.๑ ผู ท่ีสอบคัดเลือกได หรือผู ท่ีไดรับการคัดเลือก หรือผู ท่ีไดรับการอนุมัติใหยายมาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือผูท่ีรับการอนุมัติใหเขาศึกษาตอจะตองไปรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามท่ี

กำหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 

  ๘.๒ กรณีท่ีนักศึกษาไมไปรายงานตัว ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดใหถือวาสละสิทธิ์การเขาเปน

นักศึกษา เวนแตไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนรายๆไป 

 ขอ ๙ ผู ท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาเม่ือได ข้ึนทะเบียนและชำระเงิน

คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวพรอมท้ังตองนำสงหลักฐาน  

การสำเร็จการศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ ตามวัน เวลาท่ี มหาวิทยาลัยกำหนด 

หมวด ๓ 

การรับยายนักศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๑๐ เกณฑการรับยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ๑๐.๒ คุณสมบัติของผูขอยายมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติท่ีกำหนดไวตามขอ ๖ 

  ๑๐.๒.๒ ไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา และมีผลการ

เรียนเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๐๐ 

  ๑๐.๓ การเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วา

ดวยการเทียบโอนผลการเรียน 
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หมวด ๔ 

การเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 

————————————————- 

 ขอ ๑๑ การเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 

  ๑๑ .๑  ผู ท่ี ส ำเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เลยหรือจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแลว อาจขอเขาศึกษาตอปริญญาตรีสาขาอ่ืนเปนการเพ่ิมเติมไดแตตองเปนผูมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกำหนดไวในขอ ๖ 

  ๑๑.๒ ใหผูประสงคจะเขาศึกษายื่นใบสมัครตอมหาวิทยาลัยกอนเปดภาคการศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนใหดำเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยวา

ดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๕ 

ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

————————————————- 

 ขอ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา 

  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาคโดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนและใชระยะเวลา

เรียนไมนอยกวา ๘ สัปดาหโดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับสองเทาของภาคการศึกษาปกติ สำหรับ

การจัดการศึกษาใหนักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูรอนใหนับเปน ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

  ๑๒.๒ การคิดหนวยกิตของแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้ 

  ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา

ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๑๒.๒.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๑๒.๒.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทำโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นๆไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ขอ ๑๓ การจัดหลักสูตร 

  ๑๓.๑ โครงสรางหลักสูตรระดับปรญิญาตรีของแตละสาขาวิชา ประกอบดวย 

  ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางมี

โลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรูสามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใช

ภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคา
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ของศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิตและ

ดำรงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

  ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดานวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ      

ท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานได 

  ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ีตนเองถนัด

หรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน 

  ๑๓.๒ จำนวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

  ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตใหใช

เวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสำหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สำหรับหลักสูตรท่ี

เรียนไมเต็มเวลา 

  ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตใหใช

เวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสำหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา สำหรับหลักสูตรท่ี

เรียนไมเต็มเวลา 

หมวด ๖ 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

————————————————- 

 ขอ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ิมหรือถอนรายวิชาใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายในกำหนด 

๑๕ วัน นับแตวันท่ีเปดภาคการศึกษา 

  ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณก็ตอเม่ือไดชำระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

  ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติตอปการศึกษา นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมเกิน๒๒ หนวยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชา

สำหรับภาคฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต  

  การศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  

  กรณีนักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนเกินกวา ๒๒ หนวยกิต สำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค

แบบ ๒ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือตองการลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑๕ หนวยกิต สำหรับ

การศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ แบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษาตามวรรคสอง ใหยื่นคำรองขออนุมัติตอ

มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา 

  ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุญาตโดยใหพิจารณาเปน

รายกรณี โดยคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาเปน

สำคัญ 
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  ๑๔.๔ อธิการบดีอาจใหนักศึกษาท่ีถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบ

ทางการเงิน กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาท่ีถูกถอนชื่อนั้นเปนระยะเวลา

พักการศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาจะตองชำระคาธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเปนนักศึกษาและ

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคางชำระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา 

  ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีขอตกลงเฉพาะ

กรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ท่ีเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทน

การลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยท้ังหมดหรือบางสวนไดหรืออาจพิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปด

สอนในมหาวิทยาลัยโดยชำระคาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวย การเก็บเงินคาบำรุงและคาธรรมเนียมการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยก็ได 

  ๑๔.๖ การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขของหลักสูตรใหถือวาการลงทะเบียนนั้นตกเปนโมฆะและ

รายวิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นใหไดรับสัญลักษณ W 

  ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูไดถา

อาจารยผูสอนยินยอมเปนลายลักษณอักษรและไดยื่นหลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย ท้ังนี้นักศึกษาจะตองชำระคา

หนวยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบำรุงและคาธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียน

ครบรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดจะไดรับผลการเรียนเปนสัญลักษณ Au 

หมวด ๗ 

การเปล่ียนแปลงรายวิชา 

————————————————- 

 ขอ ๑๕ การเพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 

  ๑๕.๑ การเพ่ิมรายวิชา หรอืถอนรายวิชาจะกระทำไดภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาค

การศึกษาปกติหรือภายในกำหนด ๗ วัน นับแตวันเปดภาคฤดูรอน 

  ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระทำไดกอนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะไดรับการบันทึก

ผลการเรียนเปนสัญลักษณ W สำหรับรายวิชาท่ียกเลิกและไมไดรับเงินคาลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน 

  ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติในการเพ่ิม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

หมวด ๘ 

การลาพักการศึกษาและลาออก 

————————————————- 

 ขอ ๑๖ การลาพักการศึกษา 

  ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปนี้ 

  ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑเขารับราชการทหาร 

  ๑๖.๑.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 
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  ๑๖.๑.๓ เจ็บปวย 

  ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย 

  ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งใหพักการศึกษา 

  ๑๖.๑.๖ เหตุอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรแตตองศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอย

กวา ๑ ภาคการศึกษา 

  ๑๖.๒ นักศึกษาท่ีประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวาใหยื่น

ใบลาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ท้ังนี้ตองยื่นใบลาพักการศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 

  ๑๖.๓ นักศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ

มากกวาจะตองชำระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๑๗ การลาออกนักศึกษาท่ีประสงคจะขอลาออก ตองยื่นใบลาออกตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

หมวด ๙ 

การโอนยาย 

————————————————- 

 ขอ ๑๘ การโอนยายสาขาวิชา 

  ๑๘.๑ การยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏบิัติตามเง่ือนไขของคณะ 

  ๑๘.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๑๘.๒.๑ นักศึกษาท่ีประสงคจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิมและไดเรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแลวไมนอย

กวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

  ๑๘.๒.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชาและคณะท่ี

ประสงคจะขอยายไป ท้ังนี้ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีคณะกำหนด 

  ๑๘.๒.๓ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ท่ีจะรับยายไป

สังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยทราบ 

  ๑๘.๒.๔ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษา 

  ๑๘.๒.๕ เม่ือนักศึกษาไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาท่ีเคยเรียนมาท้ังหมดใหนำมาเทียบโอนได

ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม และนำผลการเรียนไปคำนวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหมได 

 ขอ ๑๙ การโอนยายประเภทนักศึกษานักศึกษาอาจโอนยายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเปน

นักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่นคำรองตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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หมวด ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 

————————————————- 

 ขอ ๒๐ นักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอบังคับอ่ืนใดในขณะท่ีเขาศึกษาจนกวาจะ

สำเร็จการศึกษา 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

     (นายสุชาติ เมืองแกว) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
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ภาคผนวก ฉ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

————————————————- 

 โดยเปนการเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัดและประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือใหการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนไปโดยสอดคลองกับ

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๓ 

มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบใหตราขอบังคับไว ดังนี้ 

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค

พิเศษหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

เปนตนไป 

 ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 

  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอ่ืนนอกจาก

นักศึกษาภาคปกติ ถึงแมจะศึกษาในเวลาทำการปกติก็ตาม 

  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรท่ีใชในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย 

 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศคำสั่ง หลักเกณฑและ

วิธีการเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
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หมวด ๑ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

  ๖.๑ ใหประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การวัดผลตองทำ

ตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการตาง ๆ กัน เชน การสอบยอย การรายงาน การทำงานกลุม การสอบกลางภาค

การศึกษาและใหมีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหวางภาคการศึกษา ใหอยูระหวางรอยละ ๕๐ 

ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมท้ังหมด เวนแตรายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ วิชาโครงงาน ท่ีไมมีภาคทฤษฎี

หรือวิชาในทำนองเดียวกันนี้  

  กรณีสาขาวิชาใด ท่ีองคกรวิชาชีพไดกำหนดหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลการศึกษาไวให

เปนไปตามแนวทางขององคกรวิชาชีพนั้น 

  ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง 

  ๖.๓ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในระบบเขาชั้นเรียนแตละรายวิชาไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 

  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ำกวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ จะไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค

ในรายวิชานั้น และใหอาจารยผูสอนประเมินผลเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 

  ๖.๔ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน ๒ ระบบ ดังนี ้

   ๖.๔.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ 

      ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน       คาระดับคะแนน 

  A    ดีเยี่ยม (Excellent)   ๔.๐๐ 

  B+    ดีมาก (Very good)   ๓.๕๐ 

  B    ดี (Good)    ๓.๐๐ 

  C+    ดีพอใช (Fairly good)   ๒.๕๐ 

  C    พอใช (Fairly)    ๒.๐๐ 

  D+    ออน (Poor)    ๑.๕๐ 

  D    ออนมาก (Very poor)   ๑.๐๐ 

  E    ตก (Failure)    ๐.๐๐ 

 ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบได ตองไมต่ำกวา 

“D” ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดเปน “E” ตองลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกวาจะสอบได กรณีไดคา

ระดับคะแนนเปน “E” ในรายวิชาเลือกสามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุมวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได 

 เวนแต รายวิชาท่ีเก่ียวกับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

หรือรายวิชาอ่ืนท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน คาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบผาน ตองไมต่ำกวา “C” 
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   ๖.๔.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี้ 

  ระดบัการประเมิน    ผลการศึกษา 

   PD (Pass with Distinction)  ผานดีเยี่ยม 

   P (Pass)    ผาน 

   F (Fail)     ไมผาน 

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกำหนดเฉพาะของหลักสูตร 

   ๖.๔.๓ สัญลักษณ I (Incomplete) ใชสำหรับบันทึกการประเมินท่ีไมสมบูรณ ใน

รายวิชาท่ีนักศึกษายังทำงานไมเสร็จเม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ “I” ตอง

ดำเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้ 

    (๑) กรณีนักศึกษายังทำงานไมเสร็จ ผูสอนพิจารณาผลงานท่ีคางอยูเปนศูนย 

และประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลว หากพนกำหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยน “I” เปน “E” หรือ “F” 

แลวแตกรณี 

    (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะตองยื่นคำรองขอสอบปลาย

ภาคพรอมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอตอมหาวิทยาลัย 

    (๒.๑) กรณีอนุญาตใหสอบ นักศึกษาตองไปรับหลักฐานการอนุญาตใหสอบไป

ติดตอขอสอบกับอาจารยประจำวิชา เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพน

กำหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยน “I” เปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 

    (๒.๒) กรณีไมอนุญาตใหสอบจะถือวาสอบตกนายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการ

เรียนเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 

  ๖.๕ สัญลักษณอ่ืน มีดังนี้ 

   Au (Audit) ใชสำหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 

   W (Withdraw) ใชสำหรับกรณี ดังตอไปนี้ 

    (๑) รายวิชาท่ีลงทะเบียนนั้น ไดรับอนุมัติใหยกเลิกวิชาเรียน กอนวันเริ่มสอบ

ปลายภาค ไมนอยกวา ๑ สัปดาห 

    (๒) กรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว 

    (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลสมควรใหยกเลิกวิชาเรียนใน

รายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นท้ังหมด 

    (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเง่ือนไขและเปนโมฆะ 

 ขอ ๗ การเรียนซ้ำ 

  ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ท่ีนักศึกษาสอบได “D” หรือต่ำกวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชานั้นซ้ำได 

  ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนักศึกษาสอบไดผลประเมินเปน “E” หรือ “F” 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ 
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 ขอ ๘ ผลการประเมินเปน “PD” “P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไมนำมาคำนวณหาคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

 ขอ ๙ การนับหนวยกิตสะสม และการคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ

รายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา 

  ๙.๒ การคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหนำเอาผลคูณของจำนวนหนวยกิตกับคาระดับ

คะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแลวหารดวยจำนวนหนวยกิตของรายวิชาท้ังหมด 

  ๙.๓ เม่ือนักศึกษาเรียนไดจำนวนหนวยกิตครบตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรแลวไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๗๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมใหถึง ๒.๐๐ ท้ังนี้ตองอยูในระยะเวลาท่ีกำหนดตามหลักสูตร 

 

หมวด ๒ 

การสำเร็จการศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษาคาดวาจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นคำรองขอ

สำเร็จการศึกษาและชำระคาธรรมเนียมตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแตวันเปดภาคเรียน 

 ขอ ๑๑ ผูท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้ 

  ๑๑.๑ มีความประพฤติดี 

  ๑๑.๒ สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมท้ังเง่ือนไขท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๑๑.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ 

  ๑๑.๔ ตองมีระยะเวลาการศึกษาตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

  ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษา

ปกติ แตไมเกิน ๘ ปการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 

๑๐ ปการศึกษา 

  ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๙ ภาคการศึกษา

ปกติ แตไมเกิน ๙ ปการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แตไม

เกิน ๑๑ ปการศึกษา 

  ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอ่ืนๆใหเปนไปตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๑๑.๖ ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนผูอนุมัติผลการศึกษา และใหถือวันท่ีอนุมัติ

ผลการศึกษาเปนวันท่ีสำเร็จการศึกษา 
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หมวด ๓ 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๑๓ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปนี้ 

  ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ืออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๕๐ เม่ือสิ้นภาค

การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๒ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 

   ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๗๐ ในภาคการศึกษา

ปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๔ ,ท่ี ๖ ,ท่ี ๘ ,ท่ี ๑๐ ,ท่ี ๑๒ ,ท่ี ๑๔ ,ท่ี ๑๖ ,ท่ี ๑๘, ท่ี ๒๐ และ ท่ี ๒๒ นับตั้งแตเริ่มเขา

เรียน 

   ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกำหนดแตยังไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๗๐ 

   ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำหนด ตามขอ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามขอ 

๑๑.๒ และ๑๑.๓ ในการเปนผูท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

  ๑๓.๒ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ืออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง

ตอไปนี ้

   ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกำหนดแตยังไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๑.๗๐ 

   ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำหนด ตามขอ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามขอ 

๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเปนผูท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  ๑๓.๓ การพนสภาพนักศึกษา กรณีอ่ืนท่ีไมใชโดยการประเมินผล มีดังนี้ 

   ๑๓.๓.๑ ตาย 

   ๑๓.๓.๒ ลาออก 

   ๑๓.๓.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 

   ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษาขอใดขอหนึ่ง ตามท่ีกำหนดไวใน

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

   ๑๓.๓.๕ ไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดและไมไดลาพัก

การศึกษา 

   ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไมสมควรเปนนักศึกษา หรือ กระทำการอันกอใหเกิดความ

เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 
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หมวด ๔ 

การใหปริญญาเกียรตินิยม 

————————————————- 

 ขอ ๑๔ ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

  ๑๔.๑ ผูท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนทุกขอดังตอไปนี้ 

   ๑๔.๑.๑ เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ข้ึน

ไป 

   ๑๔.๑.๒ ไมเคยไดผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ำกวา D หรือไมต่ำกวา P 

   ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑดังตอไปนี้ 

  นักศึกษาภาคปกติ 

   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 

   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

  นักศึกษาภาคพิเศษ 

   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ 

   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ 

  ๑๔.๒ ผูท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนทุกขอดังตอไปนี้ 

   ๑๔.๒.๑ เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ข้ึน

ไปแตไมถึง ๓.๖๐ 

   ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓ 

  ๑๔.๓ ผูท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญาตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 

  ๑๔.๓.๑ ผูท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา 

จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังตอไปนี้ 

   ๑๔.๓.๑.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบันเดิมไม

นอยกวา ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม

นอยกวา ๓.๖๐ 

   ๑๔.๓.๑.๒ ไมเคยไดผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ำกวา D หรือ ไมต่ำกวา P 

   ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาค

พิเศษ มีเวลาเรียนไมเกิน ๗ ภาคการศึกษา 

   ๑๔.๓.๒ ผูท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ

อนุปริญญา จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังตอไปนี้ 
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    ๑๔.๓.๒.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบัน

เดิม ไมนอยกวา ๓.๒๕ และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕ 

    ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 

 
 

หมวด ๕ 

บทเฉพาะกาล 

————————————————- 

 ขอ ๑๕ นักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย

การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอบังคับอ่ืนใดในขณะท่ีเขา

ศึกษาจนกวาจะสำเร็จการศึกษา 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
(นายสุชาติ เมืองแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 

ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

..................................... 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึง

ไดออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 

๒๕๕๒” 

ขอ ๒  ใหยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และคำสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๓  ระเบียบนี้ใหใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษาท่ี  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

ขอ ๔  ในระเบียบนี ้

  “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา   มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

  “อธิการบดี”     หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “นักศึกษา”    หมายความวา    ผู ท่ี รายงานตั ว ข้ึนทะเบี ยน เป นนั ก ศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การนำหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัย  และใหหมายความรวมถึงการนำเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุมวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

ท่ีไดศึกษาแลว  และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การ

ฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทำงานมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไมต่ำกวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายใหการรับรอง  

ขอ ๕  รายวิชาท่ีจะนำมาเทียบโอนผลการเรียนตองไดรับการประเมินผลการศึกษา หรือเปนรายวิชาท่ี

ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซ่ึงเคยศึกษามาแลวไมเกินสิบปนับถึงวันท่ีเขาศึกษา  โดย

เริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายท่ีมีผลการเรียน  

ขอ ๖  ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน  ตองมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

(๒) สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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(๓) ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  (๔ ) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ  หรือจาก

ประสบการณการทำงาน 

 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตามขอ ๖ (๓) (๔) ตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเทาสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และจะตองมีความรูพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ ๗  หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ มีดังตอไปนี้ 

 นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

 (๑)  รายวชิาหรือกลุมรายวิชาท่ีจะนำมาเทียบโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ี

มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอน เวนแตเปนการเทียบโอน

ผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน 

 (๒)  นักศึกษามีสิทธิท่ีเทียบโอนผลการเรียนไดท้ังหมดหรือบางสวน  

  (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแตเพียงบางสวนตองเปนรายวิชาท่ีไดรับระดับคะแนนไมต่ำกวา 

C หรือ P หรือเทียบเทาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเทาสำหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไมนำมาคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให

บันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ P (T) ในชองระดับคะแนน 

  (ข) การเทียบโอนผลการเรียนท้ังหมดจะนำเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบ

โอนมาคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 (๓)  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินชั้นปและภาค

การศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตามหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 

  นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

 (๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเทาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

 (๒) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีจะนำมาเทียบโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ี

มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน 

 (๓) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีผานการประเมินผลการเรียนไดไมต่ำกวาระดับคะแนน C 

หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเทาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไมต่ำกวาระดับคะแนน B หรือเทียบเทา

สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

 (๔)  นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไดไมเกินสามในสี่ของหนวยกิต รวมของ

หลักสูตรท่ีรับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาไดไมเกินหนึ่งในสามของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

 อนึ่ง ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต

ในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  ใหเทียบโอนผลการเรียนไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขา

ศึกษา 
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 (๕) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให

บันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ  P (T) ในชองระดับคะแนน 

ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว  และเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่งใหสามารถ

เทียบโอนผลการเรียนสำหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีไดท้ังหมด  

โดยไมนำเง่ือนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และขอ  ๕  มาพิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑสำเร็จ

การศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

ผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเทาใหสามารถเทียบโอนผลการ

เรียนสำหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไดก่ึงหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวด

วิชาเลือกเสรีไดท้ังหมด โดยไมนำเง่ือนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และขอ  ๕  มาพิจารณา  และใหนับ

หนวยกิตรวมในเกณฑสำเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ ใหคณะกรรมการประเมินการเทียบ

โอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 

 ขอ ๘  หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม

อัธยาศัย  การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทำงาน เขาสูการศึกษาในระบบ    

 (๑) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตร

ท่ีทางมหาวิทยาลัยเปดสอน 

 (๒)  ในการประเมินการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ  

การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทำงานเขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการ

ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้  เปนหลักเกณฑในการประเมิน 

 (ก) แฟมสะสมผลการเรียนรู 

 (ข) การทดสอบ 

 (ค) การสัมภาษณ 

 (ง) การตอบคำถาม 

 (จ) การสาธิต 

ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ำกวาระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเทาสำหรับรายวิชา

หรือกลุมรายวิชาระดับปริญญาตรี และไมต่ำกวาระดับ B  หรือเทียบเทาสำหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา  จึงจะใหจำนวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน  และไมมีการนำมา

คิดคาระดับคะแนนหรือคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช

อักษรยอ P(T)ในชองระดับคะแนน 

ขอ ๙  นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งป

การศึกษา จึงจะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา 

ขอ ๑๐  ใหมีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบดวย 



-158- 

 

 

 (๑) คณบดคีณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีจะขอเทียบโอน

ผลการเรียน  เปนประธาน 

 (๒) อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียนจำนวนอยางนอยหนึ่งคน

แตไมเกินสามคน โดยคำแนะนำของคณบดีตาม (๑) เปนกรรมการ 

 (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ 

 เม่ือคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดำเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จ

สิ้นแลว ใหรายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอให

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอ ๑๑  นักศึกษาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เวนแต 

(๑) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 (๒) นักศึกษาซ่ึงเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวกลับเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับการ

เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชาและโอนหนวยกิตท่ีเคยศึกษามาแลวท้ังหมด  

ขอ ๑๒ นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนในระบบตองดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและชำระ

คาธรรมเนียมใหแลวเสร็จภายในปการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอขยาย

เวลาดังกลาวอีกไดแตไมเกินหนึ่งภาคเรียน 

 นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือ

จากประสบการณการทำงาน ใหดำเนินการขอเทียบโอนไดต้ังแตภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดทายของ

กำหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายท่ีจะสำเร็จการศึกษา    

ขอ ๑๓  คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ใหมีอำนาจออกประกาศใหเปนไปตามระเบียบนี้ รวมท้ังให

มีอำนาจชี้ขาดปญหาท่ีเกิดข้ึนจากกรณีการใชระเบียบนี้  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

 

(นายสุชาติ  เมืองแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ซ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน พ.ศ. 2550 

และ (ฉบับที ่2) พ.ศ 2557 
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ภาคผนวก ฌ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

เร่ืองการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ญ 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ภาคผนวก ฎ 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ฏ 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษภายนอกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ฐ 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประวัติ 

ช่ือ - สกุล              :   นางวีณา  พรหมเทศ 

ตำแหนงทางวิชาการ :    ผูชวยศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา : 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

กัญจนา ศรีมงคล, ธนานนท กลิ่นแกว และ วีณา พรหมเทศ. (2563). ระบบบริหารจัดการหองสมุดโรงเรียนชุมแพ

ศึกษา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป 2563 

“วิจัยและพัฒนาทองถิ่นภายใตยุคแหงการเปล่ียนแปลง”,  หนา 1591-1599.  25 มีนาคม 2563. เลย : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

- ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตำรา  

วีณา พรหมเทศ. (2560).  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา C#.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.        

439 หนา.          

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร    2548 

ค.บ. 

 

คอมพิวเตอรศึกษา  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม    2539 
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ประวัต/ิผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประวัติ 

ช่ือ – สกุล              :    นางสาวจิตราภา  คนฉลาด 

ตำแหนงทางวิชาการ  :    ผูชวยศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา : 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

จตุพล นามวงษ, จิตราภา คนฉลาด และ สุจิตรานันท มังคละไชยา. (2563). การพัฒนาเกม เรื่อง เกมนินจาโก.         

ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป  2563,          

หนา 1608–1614. 25 มีนาคม 2563. เลย :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

จิตราภา คนฉลาด. (2561). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอุปกรณหนาจอ

สัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป 2561, หนา 1784–1791. 23 กุมภาพันธ 2561. เลย : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

จิตราภา คนฉลาด. (2560). ปจจัยในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย e-book ของผูสอนและการเลอืกใชสื่อของผูเรียนใน

การเรียนรูผานโมบายแอปพลิเคชัน เรื่อง ความรูเบื้องตนในออกแบบเกม. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 10, หนา 1248–1254. 14 ธันวาคม 

2560. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

จิตราภา คนฉลาด และ อำภาภัทร วสันตสกุล. (2561). ประสิทธิภาพและปจจัยในการ ใชงานระบบบริหารจัดการ

งานดานบัญชีสำหรับผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตยในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป 2561, หนา 2570–2577.          

23 กุมภาพันธ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

2552 

ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2548 
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ภูธเนศ ศิริรัตน, ศักรินทร จิตตบุตร และ จิตราภา คนฉลาด. (2563). การพัฒนาสื่อการเรียนรูเรื่อง อุปกรณบน

ระบบเครือขาย ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป 2563, หนา 1575–1582.  25 มีนาคม 2563. 

เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

เอ้ืองฟา สุตน, ปรียาภรณ ภาศรี และ จิตราภา คนฉลาด. (2563). การพัฒนาสื่อการเรียนรู เรื่องแนวพระราชดำริ

ในรัชกาลท่ี 9 ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป 2563, หนา 1583–1590. 25 มีนาคม 2563. 

เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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ประวัต/ิผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประวัติ 

ช่ือ – สกุล              :    นายสังสรรค หลาพันธ 

ตำแหนงทางวิชาการ  :    อาจารย 

วุฒิการศึกษา: 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

สังสรรค หลาพันธ. (2561). กราฟดาตาเบสสำหรับฐานขอมูลขนาดใหญ Graph Database for Big Data.         

ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป 2561 ,           

หนา 2298-2306. 23 กุมภาพันธ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

2550 

อศ.บ. อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2547 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประวัติ 

ช่ือ – สกุล              :    นายธนานนท กลิ่นแกว 

ตำแหนงทางวิชาการ  :    อาจารย 

วุฒิการศึกษา: 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

กัญจนา ศรีมงคล, ธนานนท กลิ่นแกว และ วีณา พรหมเทศ. (2563). ระบบบริหารจัดการหองสมุดโรงเรียนชุมแพ

ศึกษา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป 2563,           

หนา 1591-1599. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ธนานนท กลิ่นแกว, อิทธิชัย อินลุเพท, ดุลดนัย วันธงชัย, นิตยา แกวสุวรรณ, เกวลิน จันดาเบา และ ณัฐฐาพร 

วงษสวาง. (2561). ระบบการจัดการรานขายเครื่องสำอางดวยเทคโนโลยีรหัสแทง. ใน รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป 2561, หนา 2287-2292. 23 กุมภาพันธ 2561. 

เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

อิทธิชัย อินลุเพท และ ธนานนท กลิ่นแกว. (2561). การศึกษาเปรียบเทียบโพรโทคอลกำหนดเสนทางแบบ         

ไดนามิก RIP และ OSPF. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 

ประจำป 2561, หนา 2502-2508. 23 กุมภาพันธ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   
สาขาวิชา 

สำเรจ็การศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน 2553 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2549 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประวัติ 

ช่ือ – สกุล             :    นายอิทธิชัย อินลุเพท 

ตำแหนงทางวิชาการ :    อาจารย 

วุฒิการศึกษา: 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

ธนานนท กลิ่นแกว, อิทธิชัย อินลุเพท, ดุลดนัย วันธงชัย, นิตยา แกวสุวรรณ, เกวลิน จันดาเบา และ ณัฐฐาพร 

วงษสวาง. (2561). ระบบการจัดการรานขายเครื่องสำอางดวยเทคโนโลยีรหัสแทง. ใน รายงาน       

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำป 2561, หนา 2287-2292. 23 

กุมภาพันธ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

อิทธิชัย อินลุเพท. (2563). สัมฤทธิผลการสงขอมูลเครือขายไรสายดวยเทคนิคการสง ขอมูลแบบหลายเสา

สัญญาณ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 7  

ประจำป 2563, 30 พฤษภาคม 2563. ขอนแกน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

อิทธิชัย อินลุเพท ณัฐพงษ ไชยเต็ม และ พิรเดช ผิวกลม. (2563). การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร

กรณีศึกษาโรงพยาบาลวังสะพุง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย

วิชาการ ประจำป 2563, หนา 703-711.  25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย. 

อิทธิชัย อินลุเพท และ ธนานนท กลิ่นแกว. (2561). การศึกษาเปรียบเทียบโพรโทคอลกำหนดเสนทางแบบไดนา

มิก RIP และ OSPF. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 
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