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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
คณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Bachelor of Science Program in Computer Science 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

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

 :  B.S. (Computer Science) 
 

3.  วิชาเอก  - 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  128 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ    

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
     5.7 องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
  ไม่มี  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
     6.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

 6.2  คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นชอบเมื่อการ
ประชุมครั้งที ่3/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 6.3  คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้ความเห็นชอบเมื่อการ 
ประชุมครัง้ที่ 6/2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 

 6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม 
ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
 6.5  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม             

ครั้งที่ 8/2564  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 6.6  เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552  ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ให้ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา  

8.1 โปรแกรมเมอร์ 
8.2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
8.3 นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
8.4 นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน  
8.5 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
8.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8.7 บุคลากรทางการศึกษา  
8.8 ผู้ประกอบการดิจิทัล 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
     ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-

สกุล 
คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 

(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 
ปีการศึกษาที่

ส าเร็จ 
1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 

นายสมคิด  ทุ่นใจ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2547 
 

2542 
 

2535 

2 อาจารย์ 
 

นายอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2551  
 

2542 

3 อาจารย์ 
 

นายกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2551  
 

2542 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวราตรี    ค าโมง วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2559 
 

2542  
 

2534 

5 อาจารย์ 
 

นายโสภณ วิริยะรัตนกุล ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วท.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
 

2552  
 

2548 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 หรือ Thailand 4.0 กล่าวถึงประเทศไทยที่สามารถ
สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมาย
ในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้   

      ประการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิต การบริการ   

      ประการที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ 
ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

      ประการที่ 3 เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการ
ด าเนินชีวิตและ การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล   

      ประการที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

      ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น  รวมถึงการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทยในการสร้าง เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่เน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ การ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล   
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนา

แล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้าน
หนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหาร
สุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ 
จึงนับเป็นโอกาสในการน าวิทยาการคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและ
น ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็น
ภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า 
ขณะเดียวกัน การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ท าให้การดูแล
และป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากข้ึน ตลอดจนปัญหาการก่อ
การร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่  ๆ และการค้ายาเสพติด ในหลากหลายรูปแบบ จึง
จ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการผลิตซอฟต์แวร์รวมทั้งการเผยแพร่วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มวัยก าลังศึกษา 

 การส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ 
และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและ
ส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 นอกจากนี้เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวัตน์เปิดโอกาสให้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
ท างานกับบริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปท างานต่างประเทศมากขึ้น หลักสูตรจึงควรฝึกทักษะการ
สื่อสารด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพ่ือให้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆได้อย่างรวดเร็วและท างานได้กับคนทุกชาติ ทุกที่ทั่วโลก 

 
12  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
จากผลกระทบจากสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรมการพัฒนาหลักสูตรในจึงมุ่งเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE) เพื่อให้ได้บันฑิตที่มีสมรรถนะที่
มีการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือเพ่ิมและสามารถปรับตัวได้ตามวิวัฒนาการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  และมกีารจัดการเรียนการสอนร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
(CWIE) เพ่ือให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการท างานโดยมีทักษะในการท างาน (Softskill)  
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์หาอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น 
ศิษย์เก่า มาตรฐานวิชาชีพ และแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรออกเป็น 4 สมรรถนะ ดังนี้  1) นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2) นักศึกษามีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบ 3) นักศึกษามีความรู้ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล
ระดับองค์กร และ 4) นักศึกษามีความรู้ในการประกอบธุรกิจผู้ประกอบการดิจิทัล  โดยก าหนด องค์
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของแต่ละสมรรถนะ 

หลักสูตรมรการก าหนดความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในหลายมิติเช่น ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทักษะ 5 ด้านใน มคอ.1 รายวิชาในหลักสูตร และกรอบองค์ความรู้วิชาชึพ 
       12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    
     ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิทยาการคอมพิวเตอร์
และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 
     13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   

 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืนของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มีดังนี้ 

13.1.1  รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป โดยความรับผิดชอบส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.1.2  รายวิชาด้านสหกิจศึกษา โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร    

หลักสูตรและศูนย์พัฒนาการศึกษาบูรณาการกับการท างาน         
13.1.3  รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ โดยความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และ 

 สังคมศาสตร์  
13.1.4 รายวิชาด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยความรับผิดชอบของ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
          ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นวิชา
เลือกเสรีได้     

13.3  การบริหารจัดการ 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนและ/หรือจากคณะที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุวั ตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง       

 
14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ชั้นปีที่ 1  นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ปัญหาและเขียน
โปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 

ชั้นปีที่ 2  นักศึกษามีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบ สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ 

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลระดับองค์กร 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีความรู้ในการประกอบธุรกิจ สามารถเข้าใจและมีแนวคิดในการเป็น
ผู้ประกอบการดิจิทัล 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1.1  ปรัชญา  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
สามารถประกอบวิชาชีพด้าน นักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ นักนวัตกรรมดิจิทัลระดับองค์กร
และผู้ประกอบการดิจิทัล 
 1.2 ความส าคัญ 
   ดิจิทัลถือเป็นแนวโน้มสคัญของโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการผลิตและ
ผู้บริโภค บัณฑิตจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ระบบงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ จึงสามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเกิดประโยชน์และ
เป็น กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New Growth Engines) ซึ่งการต่อยอดอุตสาหกรรม
เดิมและอนาคต 
 1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้ 
1.3.1 บัณฑิตมีทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ปัญหาและเขียนโปรแกรม 

สามารถเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 
  1.3.2 บัณฑิตมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบ สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
  1.3.3 บัณฑิตมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลระดับองค์กร 
  1.3.4 บัณฑิตมีทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถเข้าใจและมีแนวคิดในการเป็น 
ผู้ประกอบการดิจิทัล 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร 

2. วางแผนการด าเนินหลักสูตร 1. แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
2. ด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์
และนักศึกษา 

1. ผลการประเมินหลักสูตร 
2. แผนปฏิบัติการ 
3. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา 

3. ด าเนินการตามแผนและการ
จัดท าผลการด าเนินการ 

1. จัดสรรทรัพยากร 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

4. พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ประเมินการสอนของอาจารย์ 
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเอง 

1. ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ทุกรายวิชา 
2. รายงานผลการพัฒนา
ตนเอง 

5. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. หลักสูตรที่พัฒนาสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ   
   การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

  1.2  การจัดการศึกษาฤดูร้อน 
         การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และให้จัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
   ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน   
   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน     ถึง เดือนตุลาคม  
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน   ถึง เดือนมีนาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน     ถึง เดือนพฤษภาคม 
 2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

 2.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
   2.1.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 
 2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
        จากผลการด าเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมาพบว่า 
  2.3.1 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ มี
รูปแบบและสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้มีปัญหาในการจัดแบ่งเวลาและต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองมากขึ้น 
  2.3.2 ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาไม่เท่ากัน 
 2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3   
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา   
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 2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ ให้ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
 2.4.3  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือปรับพ้ืนความรู้และการจัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่
นักศึกษา 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี   

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40   40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6  งบประมาณ    

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

รายรับ (ค่าลงทะเบียน) 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

รายจ่าย      
ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  2,277,816   2,413,081 2,555,922  2,706,793  2,857,177  
ค่าใช้สอย 144,000 144,000 144,000 504,000 504,000 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  37,000 39,000 41,000 43,000 43,000 

รวมงบด าเนินการ 2,458,816 2,596,081 2,740,922 3,253,793 3,404,177 
ค่าครุภัณฑ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวมงบลงทุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
รวมทั้งสิ้น 2,608,816  2,746,081  2,890,922  3,403,793  3,554,177  

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 22,000 บาท/ปี/คน 
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2.7  ระบบการศึกษา 
       2.7.1 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
       2.7.2 ระบบการศึกษาเป็นแบบสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน (Cooperative and Work integrated Education: CWIE)   
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

2.8.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบ
โอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)  

        2.8.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจาก
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก) 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
     3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต 
          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 (ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต 
         บังคับเรียน     24  หน่วยกิต 
        (1) กลุ่มภาษา  บังคับเรียน     9 หน่วยกิต 
        (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ บังคับเรียน 15 หน่วยกิต 
            และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
            เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
        (3) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
        (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือ 
            กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
                     (ข) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                             92       หน่วยกิต 
     (1)  วชิาแกน                                                   12       หนว่ยกิต 
        (2)  วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                    43       หน่วยกิต 
     (3)  วิชาเฉพาะด้าน เลือกเรียน ไมน่้อยกว่า                30       หน่วยกิต 
     (4)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                              7       หน่วยกิต 
   (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                        6       หน่วยกิต 
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 3.1.3 ความหมายของรหัสรายวิชา 
  รูปแบบรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่ละ
หลักมีความหมายเพ่ือจ าแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจ าแนกสาขาวิชาได้ยึด
หลักการจ าแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) มีความหมาย
ดังนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 
X X X X X X X 

                      
ตัวเลขล าดับที่ 1-3 หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา 

                   ตัวเลขล าดับที่ 4  หมายถึง ความยากท่ีควรจัดให้เรียนในชั้นปี 
  ตัวเลขล าดับที่ 5   หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชา 
  ตัวเลขล าดับที่ 6-7 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
 ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ตัวเลขล าดับที่ 1-3 
  412  หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ 
 ตัวเลขล าดับที่ 4 ความยากท่ีควรจัดให้เรียนในชั้นปี หมายถึง 
  4121 หมายถึงรายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 

4122  หมายถึงรายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2 
  4123 หมายถึงรายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3 
  4124 หมายถึงรายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4 
 ตัวเลขล าดับที่ 5 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แบ่งกลุ่มวิชาไว้ดังนี้ 
  412_0 หมายถึงกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  412_1 หมายถึงกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

412_2 หมายถึงกลุ่มวิชาฐานข้อมูลและการประมวลผล 
412_3 หมายถึงกลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 
412_4 หมายถึงกลุ่มวิชาระบบปฏิบัติการ 
412_5 หมายถึงกลุ่มวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
412_6 หมายถึงกลุ่มวิชาโปรแกรมประยุกต์ 
412_6 หมายถึงกลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
412_8 หมายถึงกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
412_9 หมายถึงกลุ่มวิชาการศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา 
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  ตัวอย่าง   
4121305  หลักการเขียนโปรแกรม 3 (2-2-5)  

หมายถึง วิชาหลักการเขียนโปรแกรม เป็นรายวิชาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับความ
ยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 อยู่ในกลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา จ านวน 3 หน่วยกิต แบ่งเป็น
ทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคเรียน 
  ส าหรับการก าหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
ระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก) 
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 3.1.4 รายวิชา  
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                            30 หน่วยกิต 
      (1) รายวิชาศึกษาทั่วไป บังคับเรียน                         24  หน่วยกิต 
          (1.1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน                            9        หน่วยกิต 
 0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 
   English Listening and Speaking Skills 

  0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 
    English Usage for Communication 
  0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ        3(2-2-5) 
    English for Professional Purposes 
         (1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์และ 
                                     กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน   15   หน่วยกิต 

 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย  3(3-0-6) 
   Thai Citizenship 

  0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ        3(3-0-6) 
    Health Promotion and Care 
  0001109 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น        3(3-0-6) 
    The King’s Wisdom for Local Development  
  0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่        3(3-0-6) 
    Modern Entrepreneurs  
  0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 
    Smart Life in the Digital Age   
  0001109 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น        3(3-0-6) 
    The King’s Wisdom for Local Development  
  0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่        3(3-0-6) 
    Modern Entrepreneurs  
  0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 
    Smart Life in the Digital Age 
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      (2) เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
   (2.1) เลือกเรียน กลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
   Thai for Communication  

  0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Japanese for Communication 
  0001202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Chinese for Communication  
  0001203 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Korean for Communication 

    
   (2.2) เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือกลุ่มสังคมศาสตร์ 
          หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
 0001105 สุนทรียศาสตร์  3(3-0-6) 
   Aesthetics   

  0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5) 
    21st Century Skills for Living and Occupations 
  0001110 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
    Thinking and Decision-Making  
  0001204 ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 

   Philosophy and Religion for Life   
 0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
   Tourism Innovation  and Aesthetics   

  0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่  3(3-0-6) 
    History and Development of the Modern World   
  0001207 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
    Laws in Daily Life   
  0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 
    Designing Your Life with Science   
  0001211 นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่   3(3-0-6) 
    Innovation for New Generation   
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  0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
    Feng Shui in Daily Life   
  0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น   3(3-0-6) 
    Fashion Personality Development   
  0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 
    Digital Citizenship   
  0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
    Creative Thinking 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  92 หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
  4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น  3(3-0-6) 
    Introduction to Calculus  
  4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
    Mathematics for Computer  
  4112201 ความน่าจะป็นและสถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
    Introduction to Probability and Statistics  
  4121206 ดิสครีตส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
    Discrete for Computer Science 
     (2)  วิชาเฉพาะด้านบังคับเรียน 43 หน่วยกิต
  4121102 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    3(2-2-5) 
    Fundamental of Computer Science  
  4121105 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับผู้ประกอบ  3(3-0-6) 
    วิชาชีพคอมพิวเตอร์   
    Ethics and Laws for Practitioner of Computer  
  4121205 อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม  3(2-2-5) 
    Algorithm and Program Design  
  4121305 หลักการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 
    Principles of Programming 
  4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
    Object-Oriented Programming 
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4121701 ดิจิทัลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
    Introduction to Digital Concept  
  4122202 โครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5) 
    Data Structures  
  4122206 ระบบจัดการฐานข้อมูล     3(2-2-5) 
    Database Management System 
  4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
    Computer Operating Systems  
  4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
    Object-Oriented Analysis and Design  
  4123706 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
    Data Communication and Computer  
    Network 
  4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
    Computer Architectures 

 4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และ  3(2-2-5) 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   Research Methodology in Computer  
   Science and  Information Technology 

  4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และ  1(0-2-1) 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    Seminar in Computer and Information  
    Technology 
  4124910 การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(0-6-0) 
    Independent Study of Computer Science  
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(3) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
  1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น  3(3-0-6) 
    Basic Business English  
  1554603 ภาษาอังกฤษส าหรับสารสนเทศ  3(3-0-6) 
    English for Information  
  4121307 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน  3(2-2-5) 
    Python Programming  
  4122506 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
    Software Engineering  
  4123106 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    3(2-2-5) 
    Management Information System 
  4123107 การทดสอบและประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
    Software Testing and Quality Evaluation  
  4123108 เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส าหรับชุมชน    3(2-2-5) 
    Technology and Digital Innovation  
    for Communities  
  4123203 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  3(2-2-5) 
    Data Warehouse and Data Mining  
  4123204 ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
    Big Data    
  4123307 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน   3(2-2-5) 
    Web Application Development  
  4123308 การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย  3(2-2-5) 
    Network Programming  
  4123311 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
    Application Development for Social Media  
  4123507 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  3(2-2-5) 
    User Interface Design  
  4123601 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานในส านักงาน  3(2-2-5) 
    Computer Program for Office  
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  4123602 การพัฒนาสื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 
    Digital Media Technology  
  4123639 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(2-2-5) 
    Computer Graphics 
  4123642 เทคโนโลยีสื่อประสม       3(2-2-5) 
    Multimedia Technology  
  4123646 การพาณิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
    Electronic Commerce and Marketing  
  4124102         การวางแผนทรัพยากรในองค์กร  3(2-2-5) 
    Enterprise Resources Planning  
  4124202 การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 
    Image Processing  
  4124203 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
    Artificial Intelligence  
  4124303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่  3(2-2-5) 
    Modern Programming  
  4124304 เกมและการจ าลอง  3(2-2-5) 
    Game and Simulation  
  4124308 เกมมิฟิเคชั่น  3(2-2-5) 
    Gamification  

 4124309 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
    Computer Game Design and Development  
  4124602  การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม  3(2-2-5) 
    Innovation and Startup 
  4124612 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย  3(2-2-5) 
    Application Development on Mobile Devices  
  4124613 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์  3(2-2-5) 
    Application Development on Cloud 
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  4124704 การซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  3(2-2-5) 
    Computer and Network System  
    Maintenance 
  4124705 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย  3(2-2-5) 
    ของคอมพิวเตอร์ 
    Cryptography and Computer Security  
  4124707 เทคโนโลยีเว็บ  3(2-2-5) 
    Web Technology 
  4124708 เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อ  3(2-2-5) 
    สิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต 
    Wireless Technologies and Internet of Things  
      

 (4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  บังคับเรียน  7 หน่วยกิต 
       (4.1) บังคับเรียน  1 หน่วยกิต 

  4124805 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
    Preparation for Field Experience Training in  
      Computer Science  

       (4.2) เลือกเรียน เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  6 หน่วยกิต 
 4124802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   6(0-36-0) 

    Field Experience in Computer Science  
  4124806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์            6(0-36-0) 

   Cooperative Education in Computer Science  
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดสอน  โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.5 แผนการศึกษา 
นักเขียนโปรแกรม 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน/รายวิชา  
CWIE 

xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) วิชาแกน  
4121305 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคบั  
4121102 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคบั CWIE 
4121105 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
3(3-0-6) 

 
วิชาเฉพาะด้านบังคบั 

 
 

รวมหน่วยกิต 21 นก   
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-

ปฏิบัติ -ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 

วิชาบังคับ 
ก่อน/

รายวิชา  
CWIE 

xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4121206 ดิสครีตส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) วิชาแกน  
4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคบั  
4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคบั  
4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคบั  

รวมหน่วยกิต 21 นก   
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นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน/รายวิชา  
CWIE 

xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4092106 แคลคูลัสเบื้องต้น 3(3-0-6) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
4122701 ดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
4122206 ระบบจัดการฐานข้อมูล   3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคับ CWIE 
xxxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  

รวมหน่วยกิต 21 นก   
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 

วิชาบังคับ 
ก่อน/

รายวิชา  
CWIE 

xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
xxxxxxxx รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4121205 อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคบั  
4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคบั  
xxxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  
xxxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  

 วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) เลือกเสรี  
รวมหน่วยกิต 21 นก   

  



(มคอ.2) หน้า 26 

 

   

 

นักนวัตกรรมดิจิทัล 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ - ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 

วิชาบังคับ 
ก่อน/

รายวิชา  
CWIE 

4113201 ความน่าจ าเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) วิชาแกน  
xxxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  
xxxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  
xxxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) เลือกเสรี  

รวมหน่วยกิต 15 นก   
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 

วิชาบังคับ 
ก่อน/

รายวิชา  
CWIE 

4123706 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้านบังคบั CWIE 
4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3(2-2-5) 

 
วิชาเฉพาะด้านบังคบั 

 
 

4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1(0-2-1) 
 

วิชาเฉพาะด้านบังคบั 
 

 

xxxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  
xxxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  
4124805 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง 1(0-2-1) ฝึกประสบการณ ์  

 วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิชาชีพ  
รวมหน่วยกิต 14 นก   
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ผู้ประกอบการดิจิทัล 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ 

- 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

กลุ่มวิชา 

วิชาบังคับ 
ก่อน/

รายวิชา  
CWIE 

4124802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

6(0-36-0) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4124805 
CWIE 

หรือ 
4124806 สหกิจศึกษาด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
6(0-36-0) ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
4124805 

CWIE 
รวมหน่วยกิต 6 นก   

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-
ปฏิบัติ - 

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

กลุ่มวิชา 

วิชาบังคับ 
ก่อน/

รายวิชา  
CWIE 

4124910 
 

การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3(0-6-0) 
 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
 

 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) วิชาเฉพาะด้านเลือก  

รวมหน่วยกิต 9 นก   
 

หมายเหตุ : การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work  
               Integrated Education : CWIE)      
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       3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา  
               หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวก
ในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้ส าเนียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี การอ่าน
จับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มารยาทใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ     3(2-2-5)
  English Listening and Speaking Skills  
  ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟังบทสนทนา และข้อความสั้น ๆ การจับใจ 
ความ โดยใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียดและ
สรุปประเด็นส าคัญ การสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงไม่ยุ่งยาก
เกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด การใช้ภาษา ส าเนียง กิริยา
ท่าทางที่เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
   
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
   English Usage for Communication  
   ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จาก
การฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง โดยใช้ภาษาตาม
มาตรฐาน การสนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ การให้ค าแนะน า กล่าวร้องทุกข์ การสนทนาใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ของตนเอง การโต้แย้งและให้เหตุผลได้ 
การน าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย  สรุปข้อมูล การอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญและจับ
ประเด็นอย่างรวดเร็ว ระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน การเขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน การเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร 
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0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ      3(2-2-5) 

English for Professional Purposes 
   ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและสนทนาเชิง
เทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ การโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็น
เจ้าของภาษาได้โดยใช้ถ้อยค าที่ชัดเจน  มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจจุดประสงค์
ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ  
      
0001105 สุนทรียศาสตร์       3(3-0-6) 
   Aesthetics 
   ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม การรับรู้
คุณค่าและการสัมผัสความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่า
ความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ การขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ
เพลงแต่ละประเภท การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การจัดการแสดง การวิเคราะห์หลักทาง
สุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ
ป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ แฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน การ
วิพากษ์ผลงานศิลปะ 
       
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Citizenship 
  ความรู้และความเข้าใจและการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม 
กฎ กติกาของสังคม กฎหมายเบื้องต้ นที่ เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์  วิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก มีจิตอาสา จิต
สาธารณะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดท าโครงการ ออกแบบการปฏิบัติจิตอาสา 
และ จิตสาธารณะ  
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0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5)
  21st Century Skills for Living and Occupations 
  สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 3R7C โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
    
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(3-0-6) 
   Health Promotion and Care 
   ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะทางสมองเพ่ือ
บริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของเด็กในระยะยาว ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
ส าคัญ   
    
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 
   The King’s Wisdom for Local Development 
   แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม ความร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
    
0001110  การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
   Thinking and Decision-Making  

  การวิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป 
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ทักษะการคิดเชิงค านวณ การวิเคราะห์และการ
เลือกใช้แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน การ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
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0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
   การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ประโยค
และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจ าวัน การเขียนเป็นประโยค อ่านเนื้อหาหรือ
ข้อความสั้น การตอบค าถาม และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ต่าง  ๆ ของญี่ปุ่นใน
ปัจจุบัน 
 
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง อ่านพินอินได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ค าศัพท์ วลี 
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่ส าคัญของชาวจีน การเลือกใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง 
 
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
   อ่าน เขียนพยัญชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมค าแล้วอ่านออกเสียง และเขียน
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง น าค าศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สื่อสารด้วยบทสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี 
 
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 
  Philosophy and Religion for Life 
   เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของชีวิต 
สังคม โลก นักคิดและศาสนาของโลก เพ่ือการด ารงชีวิตให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและความหมาย
ของชีวิต ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
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0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
  Tourism Innovation and Aesthetics 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง 
ๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีทัศนคติ 
ส านึกสาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่   3(3-0-6)
  History  and Development of the Modern World 
   เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมและวิวัฒนาการของมนุษยชาติ  โดยทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก และผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มี
จิตส านึกสาธารณะ เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับ
อนาคตอันใกล้ 
 
0001207 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life 
   ศึกษากฎหมายพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา
ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้ าประกัน จ านอง 
จ าน า ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 
 
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
  Designing Your Life with Science  
  บทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์และเอกภพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ 
 



(มคอ.2) หน้า 33 

 

   

 

รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Modern Entrepreneurs 
   สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิด
ในการท าธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและ
ช่องทางการท าธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดการกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน  การ
ท างบประมาณการลงทุน การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 
 
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Smart Life in the Digital Age 
   หลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และวิวัฒนาการของการน าเสนอองค์ความรู้และ
ตรรกะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผล
ข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน การ
ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 
 
0001211 นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่     3(3-0-6) 
   Innovation for New Generation 
   ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ การบูรณาการสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการ
ออกแบบและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพ่ือวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วยตัดสินใจ 
การตั้งค าถาม การหาข้อมูล การวิเคราะห์หาเหตุผล ข้อค้นพบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  Feng Shui in Daily Life 
   ทฤษฎีฮวงจุ้ยเบื้องต้น วิวัฒนาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์
หลักฮวงจุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจ าวัน ธาตุ สี ฤกษ์ยาม แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจาก
หลักฮวงจุ้ยเพื่อน ามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น 
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0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น     3(3-0-6) 
  Fashion Personality Development 
   การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพนอก การแสดงความเป็นตัวตนมา
ประยุกต์กับเทรนด์แฟชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สังคม ในยุคปัจจุบัน สู่บุคลิกภาพ
ใหม่ ที่เป็นต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพ่ือน าไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง 
 
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
   Digital Citizenship 
   หลักการ แนวคิดของ พลเมืองในยุคดิจิทัล สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและดิจิทัล ทักษะทางดิจิทัล การน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและ
กฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสาร
สนเทศและดิจิทัลที่มีประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  สู่ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
พลเมืองที่มีส่วนร่วมและพลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิตอล 
 
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
   ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างผ่านความคิดด้านต่าง ๆ 4 ด้านได้ คิดดี ชีวิต
ดี สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เปลี่ยน
ความคิดมาสร้างความสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพ่ือต่อยอดเป็นอาชีพได้ 
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4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น 3(3-0-6)    

Introduction to Calculus 
                     อันดับ และอนุกรม ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทริกรัล 
 
4091606   คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

  Mathematics for Computer 
  ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และตรรกศาสตร์ภาคแสดง การพิสูจน์แบบต่าง ๆ เซต 
ความสัมพันธ์ทวิภาค ฟังก์ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การเรียกซ้ า ทฤษฎีจ านวน สัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ 
คณิตศาสตร์เชิงการจัดฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ  รวมถึงการประยุกต์เพ่ือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
4112201  ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 

Introduction to Probability and Statistics 
 ความน่าจะเป็น การแปรสุ่ม (Random variable) การแจกแจงความ น่าจะเป็น
(Probability distribution) การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ (Mathematical expectation) การแจก
แจงค่าที่ ได้จากตัวอย่าง (Sampling distribution) หลักการประมาณ (Estimation) การทดสอบ
สมมุติฐาน (Hypothesis testing) 
 
4121206   ดิสครีตส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)    
     Discrete for Computer Science 
  เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน การนับและความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ
ต้นไม้ และการแยกจ าพวก ข่ายงาน  พีชคณิตแบบบูล และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ การประยุกต์เพ่ือ
แก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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4121102    วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   3(2-2-5) 
                Fundamental of Computer Science 
 หลักพ้ืนฐานการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลและ
รหัสที่ใช้แทนข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบที่ส าคัญและความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบ 
ต่าง ๆ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล หลักการเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนผังงานและรหัสจ าลอง ฝึกหัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่
เหมาะสม จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ : CWIE 
 
4121105   จริยธรรมและกฎหมายส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์       3(3-0-6)   
               Ethics and Laws for Practitioner of Computer 
 พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ด้านสารสนเทศ จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และ
ทัศนคติเกี่ยวกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ความรับผิดชอบ 
และความเสี่ยงในการประมวลคอมพิวเตอร์ การใช้และการล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม การวิเคราะห์ปัญญาจริยธรรมร่วมสมัย บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อ
สังคม จรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ กฎหมายคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4121205   อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม 3(2-2-5) 
     Algorithm and Program Design 
 ปัญหาและอัลกอริทึม การเติบโตของฟังก์ชัน วิเคราะห์อัลกอริทึม แนวทางการ
ออกแบบอัลกอริทึม การท างานของการแบ่งและครอบคลุม ไดนามิกโปรแกรมมิง เทคนิคการค้นหา 
ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์  ปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้ 
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4121305   หลักการเขียนโปรแกรม                                            3(2-2-5) 
               Principles of Programming 
 หลักการเขียนโปรแกรม  ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การควบคุม การ
ไหลของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม จากขั้นตอนวิธี การควบคุมโปรแกรมแบบ
ล าดับ แบบเลือก แบบวนซ้ า การก าหนดตัวแปร การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล การทดสอบโปรแกรมและ
แก้ไขข้อผิดพลาด ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ศึกษา
งานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรม 
 
4121306   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
               Object-Oriented Programming 
 หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ 
ความหมายและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุคลาสและหลักการส าคัญของคลาส 
การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป การน าส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้ กราฟิก การสร้างและ
การจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต กรณีศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 
4121701   ดิจิทัลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
     Introduction to Digital Concept 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการดิจิทัล ระบบเลขฐานและรหัสตัวเลข การค านวนเลข
ฐาน พีชคณิตบูลีนและลอจิกเกต วงจรคอมไบเนชั่น วงจรวงจรซีเควนเชี่ยน การประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัล 
และพ้ืนฐานไมโครโพรเซสเซอร์ 
 
4122202 โครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5) 

Data Structures 
 หลักการโครงสร้างข้อมูล ประเภทของโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ 
แถวล าดับ กองซ้อน แถวคอย รายการเชื่อมโยง ต้นไม้ กราฟ การสร้างข้อมูลแบบนามธรรม การ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การเรียงล าดับ การค้นหาข้อมูล 
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 4122206   ระบบจัดการฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
    Database Management System  
 สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
โครงสร้างของระบบการจัดการฐานข้อมูล ค าสั่งสอบถามและชนิดข้อมูลในภาษาเอสคิวแอล ค าสั่ง
สอบถามแบบเชื่อม ค าสั่งสอบถามย่อย การด าเนินงานแบบเซ็ต การควบคุมผู้ใช้ฐานข้อมูล การสร้าง
รายงาน การรักษาความปลอดภัยส าหรับฐานข้อมูล การควบคุมการกู้ข้อมูลกลับมาใช้งาน การรักษา
ความถูกต้องให้ข้อมูล การควบคุมความปลอดภัยให้ข้อมูล การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ฝึก
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
หมายเหตุ  : CWIE 
 
4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

Computer Operating Systems 
 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและโครงสร้าง
ระบบปฏิบัติการ การจัดการและการก าหนดล าดับกระบวนการ การติดต่อสื่อสารด้วยกระบวนการ
ขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ ารอง การจัดการความปลอดภัย การจัดการ
อินพุตเอาต์พุต การจัดสรรทรัพยากรภายใน ระบบคอมพิวเตอร์ การติดตาย ระบบแฟ้มข้อมูล ความ
มั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 
 
4123501   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
               Object-Oriented Analysis and Design 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน หลักการ
พัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัล ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ  การสร้างแบบจ าลองเกี่ยวกับความ
ต้องการ การใช้เทคนิค ยูสเคส หลักการใช้ภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบ ยู เอ็มแอล การออกแบบ
คลาส ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างระบบงานโดยใช้เคสทูล  การทดสอบระบบงาน 
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4123706   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
     Data Communication and Computer Network 
 หลักการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่อในการส่งข้อมูล อุปกรณ์                
ในระบบเครือข่าย เทคนิคการรับส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่และบริเวณกว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี               
โพรโทคอล และการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 
หมายเหตุ : CWIE 
 
4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

Computer Architectures 
 วิวัฒนาการและสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการเชื่อมต่อภายใน 
หน่วยความจ าภายใน หน่วยความจ าภายนอก อินพุตและเอาต์พุต ระบบตัวเลขและการค านวนทาง
คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ การออกแบบชุดค าสั่ง ฟังก์ชันและหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยควบคุม สถาปัตยกรรมแบบขนาน สถาปัตยกรรมแบบหลายแกน 
 
4123904   ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 

Research Methodology in Computer Science  
 and Information Technology 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย สมมุติฐานการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมประยุกต์การน าเสนอข้อมูล เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 

 
4123905   การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ         1(0-2-1) 
               Seminar in Computer and Information Technology 
 สัมมนาเกี่ยวกับ ความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งผลงานที่มีคุณค่า จากเอกสาร งานวิจัย และการจัดท าเอกสาร
ที่เก่ียวกับงานวิจัย 
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4124910   การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(0-6-0) 

Independent Study of Computer Science 
 การน าเสนอและอภิปรายปัญหาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ บูรณาการความรู้กับทุกศาสตร์ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนและออกแบบ
พัฒนาโครงงานหรือจัดท าวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ น าเสนอและสอบวัดผลโครงงานการน าเสนอ
และอภิปรายปัญหาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการความรู้กับ 
ทุกศาสตร์ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนและออกแบบพัฒนาโครงงานหรือจัดท าวิจัยด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ น าเสนอและสอบวัดผลโครงงาน 
 

 
       วิชาเฉพาะด้านเลือก 
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1551615    ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น 3(3-0-6) 

Basic Business English 
 ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นทางธุรกิจการสื่อสารภายในและนอกส านักงาน 
การสมัครงาน องค์กร พนักงานและหน้าที่ ความสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการนัดหมาย การโทรศัพท์ 
การประชุม จดหมายธุรกิจเบื้องต้น 
 
1554603   ภาษาอังกฤษส าหรับสารสนเทศ     3(3-0-6) 

English for Information 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการอ่านเอกสาร ต ารา วารสารวิชาการ งานวิจัย 
และการเขียนเอกสาร วารสารวิชาการ งานวิจัย และน าเสนอโครงงานที่เก่ียวกับสารสนเทศ 
 
4121307   การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3(2-2-5) 
               Python Programming 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Python เครื่องมือการพัฒนา การเขียนโปรแกรมด้วย
ค าสั่งควบคุมเบือ้งต้น การสร้างฟังก์ชันเบื้องต้น ชนิดข้อมูลเฉพาะของภาษา การอ่านและเขียนไฟล์ 
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4122506   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
Software Engineering 

 วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ
และข้อก าหนด เทคนิคการประมาณราคาซอฟต์แวร์ แบบจ าลองและกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 
เทคนิคการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การจัดท าเอกสารประกอบ 
ฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 
4123106   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

Management Information System 
 หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี 
องค์ประกอบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ บทบาทหน้าที่
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภายในและภายนอกองค์กร ผลกระทบด้านจริยธรรมใน
สังคมสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผน การควบคุม การตัดสินใจในงานด้านต่าง ๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ แนวโน้มของระบบ
สารสนเทศในอนาคต กรณีศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในองค์กรต่าง ๆ 
หมายเหตุ : CWIE 
 
4723107   การทดสอบและประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

Software Testing and Quality Evaluation 
 เทคนิคส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์  การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตราฐานของ
ซอฟต์แวร์ ระดับการทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคการสร้างและการยืนยันข้อมูลทดสอบ กระบวนการ
ทดสอบ การวิเคราะห์เชิงสเตติกและไดนามิก การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การตรวจจับซอฟต์แวร์ การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ 
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4123108   เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส าหรับชุมชน 3(2-2-5) 

Technology and Digital Innovation for Communities 
 ศึกษาและเข้าใจปัญหาในชุมชน พร้อมทั้งหาข้อบกพร่อง  ระดมความคิด ค้นหาและ
รับฟังความคิดที่หลากหลายและน าค าตอบมาบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชน  ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตรอัจฉริยะ, ด้านการพัฒนาสุขภาพสุขภาวะที่ดีของชุมชน, ด้านการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน , ด้านการตลาดดิจิทัลในระดับชุมชน, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
หมายเหตุ : CWIE 
 
4123203  คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 

Data Warehouse and Data Mining  
 ภาพรวมของความคิดและเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาในคลังข้อมูลและการ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์  แบบจ าลองข้อมูล ภาษาแบบสอบถาม วิธีการออกแบบแนวความคิด
และเทคนิคการเก็บรักษาข้อมูล การเตรียมข้อมูลส าหรับการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการประมาณและการพยากรณ์ การจัดกลุ่มข้อมูล การจ าแนกประเภทข้อมูล       
การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ และการประยุกต์การท าเหมืองข้อมูล 

 
4123204   ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 

Big Data   
 กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ แมพ-รีดิวซ์ สถาปัตยกรรมส าหรับการจัดการ
ข้อมูล ขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยแพลตฟอร์ม ฮาดูฟ พิก ไฮฟ์ เอชเบส ขนาดใหญ่ 
วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยแพลตฟอร์ม ฮาดูฟ พิก ไฮฟ์ เอชเบส 
 
4123307   การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  3(2-2-5) 

Web Application Development 
 หลักการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ เทคนิคการออกแบบ และการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ภาษาในการเขียนสคริปต์ การเขียนโปรแกรมส าหรับงานประยุกต์บนเว็บ 
การต่อเชื่อมกับระบบฐานข้อมูล การจัดการทรัพยากรส าหรับงานประยุกต์บนเว็บ 
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4123308   การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย  3(2-2-5) 
Network Programming 

 หลักการท างานของโพรโทคอล ขั้นตอนวิธีส าหรับรับและให้บริการ แบบจ าลองรับ
และให้บริการ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การเชื่อมต่อช็อกเก็ต ทีพียูและยูดีพีซ็อกเก็ต 
กระบวนการดีมอน รอว์ซ็อกเก็ต การโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต การเขียนโปรแกรมเพ่ือติดต่อระหว่าง
กระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย  หลักการท างานของโพรโทคอล ขั้นตอนวิธี
ส าหรับรับและให้บริการ แบบจ าลองรับและให้บริการ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การเชื่อมต่อ
ช็อกเก็ต ทีพียูและยูดีพีซ็อกเก็ต กระบวนการดีมอน รอว์ซ็อกเก็ต การโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต การเขียน
โปรแกรมเพ่ือติดต่อระหว่างกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย 

 
4123311   การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 

Application Development for Social Media 
 วิวัฒนาการและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์   
แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  การสืบค้นข้อมูล  การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน
ในสังคมออนไลน์   บริการเครือข่ายสังคม (Social Networking Service : SNS)  หลักการของ
โปรแกรมประยุกต์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เครื่องมือและส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Tools 
and APIs) ส าหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์  การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับสื่อสังคมออนไลน์ 
 
4123507   การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 3(2-2-5)  

User Interface Design       
 การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ประเภทของส่วนติดต่อผู้ใช้ หลักการ
ออกแบบ วิเคราะห์ชนิดของส่วนรับประสาทสัมผัส  และการสร้างตัวแทนของข้อมูลที่มีค่าส าหรับผู้ใช้ 
การสร้างความพอใจโดยรวมส าหรับประสบการณ์ของผู้ใช้โดยเน้นถึงประสบการณ์การใช้งานที่เก่ียวข้อง
กับโปรแกรมหรือระบบ  การออกแบบส่วนติดต่อบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  และอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส 
การประยุกต์เทคโนโลยีและการประเมินประสิทธิภาพส่วนติดต่อผู้ใช้    
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41236301  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานในส านักงาน 3(2-2-5) 

Computer Program for Office  
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะส าคัญของ
โปรแกรมส าเร็จรูป  การฝึกเขียนโปรแกรม  การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานใน
ส านักงาน เช่น การเก็บเอกสารงานธุรกิจ 
 
4123602   การพัฒนาสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

Digital Media Technology 
 หลักการของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ือผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการน าเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดิ จิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่
สาธารณะ จรรยาบรรณในการน าเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 

4123639   คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
Computer Graphics 

 หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิกแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ หลักการและเทคนิค
ของการสร้างภาพกราฟิกสองมิติและสามมิติ การจัดการสี แสงและเงา การสร้างภาพเคลื่อนไหว การ
สร้างแบบจ าลอง การแปลงภาพด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
 
4123642   เทคโนโลยีสื่อประสม      3(2-2-5) 

Multimedia Technology 
 หลักการของสื่อประสม มาตรฐานเกี่ยวกับงานสื่อประสม เทคโนโลยีในการสร้างสื่ อ
ประสม และนวัตกรรมของสื่อประสม การใช้งานอุปกรณ์รับและส่งข้อมูลสื่อประสม การจัดเก็บข้อมูล
สื่อประสมบนสื่อบันทึกข้อมูล การออกแบบและการสร้างสื่อประสม การออกแบบอินโฟกราฟิก การ
สร้างภาพเคลื่อนไหว การประมวลผลภาพและเสียง การบีบอัดข้อมูล การประยุกต์ใช้เครื่องมือส าหรั บ
พัฒนางานสื่อประสม กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานสื่อประสม 
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4123646   การพาณิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

Electronic Commerce and Marketing 
 หลักการและวิธีการติดต่อเพ่ือประกอบการระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับผู้บริโภค 
ธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ   กระบวนการเกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผ่านเครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลส าเร็จ การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ เสิร์ชเอ็นจิ้นมาร์เก็ตติ้ง กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยยึดหลักคุณธรรมของนักการ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 4124102   การวางแผนทรัพยากรในองค์กร 3(2-2-5) 

Enterprise Resources Planning 
 โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผนเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร  
ศึกษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรขนาดใหญ่ 

 

4124202  การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 
 Image Processing  

 หลักการประมวลผลภาพ เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล รูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ
ดิจิทัล การปรับแต่งภาพ การแก้ไขข้อบกพร่องของภาพการรู้จักแบบภาพ การแบ่งภาพ การขจัด
สัญญาณรบกวน การหาขอบภาพ การหาแกนกลางของภาพ การแยกวัตถุออกจากภาพ  การแปลง
ข้อมูลภาพในรูปแบบต่าง ๆ การบีบอัดข้อมูลภาพ การประยุกต์ใช้งาน ศึกษางานวิจัย  ในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพ 

 

4124203   ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
Artificial Intelligence  

 หลักการปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ในคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในการแก้ปัญหาปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการคิดหาเหตุผล กลยุทธ์การสืบค้น การวางแผน การเล่น
เกมส์ การพิสูจน์ทฤษฎีทางตรรกศาสตร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาที่ใช้ในการประมวลผล
ธรรมชาติ การประยุกต์ใช้งาน  
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4124303   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 
Modern Programming 

 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ พัฒนาหรือประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
สมัยใหม่ ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์สมัยใหม่ จุดเด่น ข้อจ ากัดของภาษาและลักษณะงานที่
เหมาะสมกับการใช้ โครงสร้างของไวยากรณ์  ค าสั่งของภาษาและเครื่องมือที่ ใช้ส าหรับเขียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ การประยุกต์การเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา 
 
4124304   เกมและการจ าลอง 3(2-2-5) 

Game and Simulation 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเกมและการจ าลอง เครื่องมือส าหรับการพัฒนาเกม และการ
จ าลอง ฝึกปฏิบัติการสร้างเกมและการจ าลอง ตลอดจนการใช้และการประเมินผล 

 
4124308   เกมมิฟิเคชั่น  3(2-2-5) 

Gamification 
 แนวคิดการสร้างเกมมิฟิเคชัน ความหมายของเกมมิฟิเคชัน  องค์ประกอบ กรอบ
แนวคิดของเกมมิฟิเคชัน ขั้นตอนการพัฒนาเกมมิฟิเคชัน กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
4124309   การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

Computer Game Design and Development 
  ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ความหมาย ทิศทางและแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมการพัฒนาเกม การเรียนรู้จิตวิทยาของผู้เล่น วิธีรวบรวมแนวความคิด ขั้นตอนการ
สร้างเกม การสร้างทีมเวิร์ค ต าแหน่งและความรับผิดชอบของผู้พัฒนาเกมและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ที่ ฝึกปฏิบัติการผลิตเกม
คอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมอย่างง่าย 
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4124602 การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม      3(2-2-5) 
  Innovation and Startup 
  ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การระดมเงินทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การตลาดส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
หมายเหตุ : CWIE 
 
4124612   การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย  3(2-2-5) 

Application Development on Mobile Devices 
 หลักการของเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโพร
โทคอลของโปรแกรมประยุกต์ การติดต่อกับฐานข้อมูล การติดต่อกับอุปกรณ์รับรู้(Sensor) วิธีการรักษา
ความปลอดภัย การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีการทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 
4124613    การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ 3(2-2-5) 

Application Development on Cloud 
 ความรู้เบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆและองค์กรเสมือนจริง  วิธีการ
ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ  การจัดการเครื่องมือและการท างานในการให้บริการของ
คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ  แบบจ าลองการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ  การพัฒนาและประยุกต์
ความรู้แบบกลุ่มเมฆเพ่ือแก้ปัญหางานส่วนบุคคล องค์กร และองค์กรเสมือนจริง 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4124704   การซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(2-2-5) 

Computer and Network System Maintenance 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การวางแผนและเตรียมการส าหรับ
การซ่อมบ ารุงระบบ หลักการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม
อรรถประโยชน์ การส ารองป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การประเมินและการทดสอบ
คุณภาพงาน การจัดท าเอกสารประกอบการซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
4124705    วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

Cryptography and Computer Security 
 หลักการวิทยาการเข้ารหัส เทคนิคการเข้ารหัส ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์ตัวตน การ
พิสูจน์ข้อความจริง การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การตรวจสอบการล่วงล้ า การส ารวจโปรโตคอลร่วม
สมัย ฝึกทักษะการเข้ารหัส 

 
4124707    เทคโนโลยีเว็บ  3(2-2-5) 

Web Technology 
 เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ  โพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของเว็บไซต์ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต สถาปัตยกรรมของเวิลด์ไวด์เว็บ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนเว็บฝั่ง
ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ การรับและส่งข้อมูลผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ การใช้งานเอ็กซ์เอ็มแอลและอาร์เอสเอส
ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเว็บ ความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพจ 
มาตรฐานในการพัฒนาเว็บและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ ใช้ในการพัฒนา การสร้างเว็บแบบพลวัต 
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4124708    เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของ 3(2-2-5) 
  ผ่านอินเทอร์เน็ต   

Wireless Technologies and Internet of Things 
 ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง แนวคิดที่เกี่ยวข้อง โอกาส ความท้าทาย และ
อุปสรรค การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการออกแบบทั้งในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ 
การสร้างและปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับองค์กร  ข้อพิจารณาในด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว 

 
 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
4124805   การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0–2–1) 

Preparation for Field Experience Training  in  
 Computer Science 
 การเตรียมตัวเพ่ือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและต าแหน่งงาน  การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน  
การพัฒนาบุคลิกภาพ  วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  ทักษะวิชาชีพ  การเขียนโครงงานหรือผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานทางวิชาการและ
การน าเสนองาน  โดยมีกระบวนการอบรมสหกิจไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/เตรียมประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
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รหสัวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4124802    การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-36-0) 

Field Experience in Computer Science 
 วิชาบังคับก่อน : 4124805 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง 
               วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 จัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบโครงงาน 
หรือรายงานการปฏิบัติงาน น าเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ 
 
4124806    สหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Computer Science 
 วิชาบังคับก่อน : 4124801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง 

               วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 จัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เสมือนพนักงานชั่วคราวตาม
กระบวนการสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดท ารายงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับ
มอบหมายในรูปแบบโครงงาน หรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา น าเสนองานและประเมินผลโดย
อาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ 



(มคอ.2) หน้า 51 

 

   

 

3.2   ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
      3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 
-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

เดิม ใหม ่
1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 

นายสมคิด  ทุ่นใจ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, 2535 

ภาคผนวก ง 9 9 

2 อาจารย์ 
 

นายอนุชา เรืองศิริวัฒนกุล วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542 

ภาคผนวก ง 9 9 

3 อาจารย์ 
 

นายกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542 

ภาคผนวก ง 9 9 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวราตรี    ค าโมง วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2534 

ภาคผนวก ง 9 9 
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ที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 
-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

เดิม ใหม ่
5 อาจารย์ 

 
นายโสภณ วิริยะรัตนกุล ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
วท.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 

ภาคผนวก ง 9 9 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 
-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห)์ 
เดิม ใหม่ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นายพีระพล  ขุนอาสา 
 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2556 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2547  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
สถาบนัราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542 

12 12 

2 อาจารย ์ นายพิศิษฐ์ นาคใจ 
 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2552 
วศ.บ. (วิศกรรมคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549 

9 3 

3 อาจารย ์ นางสาวกนกวรรณ กันยะมี 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2546 

6 6 
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ที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 
-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห)์ 
เดิม ใหม่ 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบนัราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นางสาวจฬุาลักษณ์ มหาวัน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2547 
ค.บ. (คณิตศาสตร-์คอมพิวเตอร์) 
สถาบนัราชภัฏอุตรดิตถ์, 2539 

6 6 

5 อาจารย ์ นายจ ารูญ จันทร์กุญชร 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, 2533 

6 6 

6 อาจารย ์ นางชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2545 

6 6 

7 อาจารย ์ นายชุมพล  แพร่น่าน 
 

คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2548 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วิทยาลัยครูจนัทรเกษม, 2537 

6 6 

8 อาจารย ์ นางนารีวรรณ พวงภาคีศิริ 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2547 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, 2536 

6 6 

9 อาจารย ์ นายพิชิต พวงภาคีศิริ 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2546 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบนัราชภัฏอุบลราชธานี, 2538 

6 6 



(มคอ.2) หน้า 54 

 

   

 

ที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 
-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห)์ 
เดิม ใหม่ 

11 อาจารย ์ นายพรเทพ  จันทร์เพ็ง 
 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)   
วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2536 

6 6 

12 อาจารย ์ นางสาวเณริสสา  อ่อนข า 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 2550 

6 3 

13 อาจารย ์ นายมานิตย์ พ่วงบางโพ 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ)    
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2540 

6 6 

14 อาจารย ์ นายสุรพล  ชุ่มกลิ่น 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบนัราชภัฏอุตรดิตถ์, 2543 

3 3 

15 อาจารย ์ นายคเชนทร์ ซ่อนกลิ่น วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2545 

3 3 

16 อาจารย ์ นางชาณิภา ซ่อนกลิ่น วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2545 

3 3 

 
     3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
              ไม่มี 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)   
 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในภาคสนามก่อนเข้าสู่การท างานจริงในสถานประกอบการ จึง
ให้มีกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
ทักษะความรู้ กับการท างานในสถานประกอบการ โดยก าหนดให้ทุกคนต้องเรียนรายวิชาการเตรียม
ประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้มีการเลือกเรียนรายวิชาในรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ซึ่งรายวิชากลุ่มฝึกประสบการณ์นี้ได้แก่ 

4124805 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)  
4124802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-36-0)   
4124806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   6(0-36-0) 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

4.1.1   ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
4.1.2   บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ 
4.1.3   มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

    4.1.4  มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวได้ 
4.1.5  มีความกล้าแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.1.6  มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

4.2  ช่วงเวลา   
      4.2.1 รายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม เรียนในภาคการศึกษาที่ 2  

ปีการศึกษาที่ 3 
         4.2.2 รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา เรียนในภาคการศึกษาที่  
1 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรก าหนดให้มีการศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ก่อนส าเร็จการศึกษา โดย

ต้องเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ 
การพัฒนาโปรแกรม หรือการพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ และมีรายงานที่ต้อง
น าส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบาย

ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่
สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถท างานเดี่ยวหรือเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้                   

มีความสามารถในการสื่อสารด้ายภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสร้างสรรค์งาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3  ช่วงเวลา    
 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต    
3 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึ กษาให้
นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
      ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากรายงานความก้าวหน้าในการท าผลงานวิจัย จาก

รายงาน และรูปแบบการน าเสนอตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และประเมินผลความส าเร็จของ
งานวิจัยโดยนักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยต่อกรรมการที่เป็นอาจารย์สอบไม่น้อยกว่า 3 คน        

        
 
 



(มคอ.2) หน้า 57 

 

   

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - การเรียนรู้จากสร้างโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Project-

Based Learning) จากโจทย์ในชั้นเรียน  
- ศึกษาดงูานการพัฒนาโปรแกรมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- อบรมสัมนาจากวิทยากรภายนอก 

นักวิเคราะห์ระบบ - การเรียนรู้จากสร้างโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Project-
Based Learning) จากปัญหาในองค์กร 
- ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศในองค์กร 
- อบรมสัมนาจากวิทยากรภายนอก 

นักนวัตกรรมดิจิทัล - การเรียนรู้จากปัญหาในชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลระดับชุมชน 
- ศึกษาปัญหาในชุมชนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลระดับองค์กร 
- อบรมสัมนาจากวิทยากรภายในชุมชน 

ผู้ประกอบการดิจิทัล - ส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการ STARTUP  
-กรณีศึกษาผู้ประกอบการดิจิทัล 
- อบรมสัมนาจากวิทยากรภายนอก 

 
2.  การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1  ผลพัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. มีสติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
            2. มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหา 
            3. มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ  
            4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มีความตรงต่อเวลา ระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ 
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   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  2. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง 
   1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ 
   2. ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
   3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง ความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี  
  
  2.  ด้านความรู้  
   2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1. มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
            2. มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน 
            3. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร 
            4. มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความ
แตกต่างของวัฒนธรรม 
   2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ในลักษณะบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน 
   2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
   2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1. ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา 
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    2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน 
    3. ประเมินจากการน าเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
  
  3. ด้านทักษะทางปัญญา  
    3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            1. มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม 
            2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
            3. มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความสมดุลให้เกิด
ความยั่งยืนในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
            4. มีความตระหนักถึงความส าคัญของวิถีชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ความ
เป็นไทย 
    3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
    2. จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
    3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต ค าถาม สืบค้น 
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
    2. ประเมินจากการน าเสนอผลงานในห้องเรียน 
    3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 
  
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            1. มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้ 
             2. มีทักษะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม  
      3. มีการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม  
            4. มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ 
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    4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม 
    2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคน   ใน
สังคม 
    3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การ
ท างานเป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การท างานเป็นทีม เป็นต้น 
    4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
    2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
 
   5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
            1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
           2. มีความสามารถรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ ประเมินคุณค่าสื่ออย่างมี
วิจารณญาณ 
            3. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 
            4. มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
            5. มีความสามารถใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่    
แตกต่างกันได ้  
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   1. ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
                   2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการสื่อสาร 
                   3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
             5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   และ
การใช้เทคโนโลยี 
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                   1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ  
  2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา 
 3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 
 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง

ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาหรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจ าเป็นมี
ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละ
วิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย 7 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

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

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
 4.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
 5.  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
 7.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
นอกจากนั้น หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและกฏหมาย

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
ท ากิจกรรมที่ก าหนด มีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความ
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ประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคม
เพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

 (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้ อ่ืน เป็นต้น  
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 

 (3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
 3. ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
          2.  ด้านความรู้ 

(1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้
เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 
                       2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงหรือประเมินระบบองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศให้ตรงตามข้อก าหนด 
 4. สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต ์
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 5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
 8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้            
ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่จัดในหลักสูตร การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่
ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น  ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4. ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
5. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6. ประเมินจากกลุ่มรายวิชาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

 3.  ทักษะทางปัญญา 
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้น
ให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง 
ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

   1. คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ 
 2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
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3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา 

อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยง
ข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับ
นิยามต่าง ๆ 

(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. กรณีศึกษาทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการประยุกต์ใช้งานอย่างเชี่ยวชาญ 
2. การอภิปรายกลุ่มให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก

การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน

ที่มาจากสถาบัน อ่ืน  ๆ และคนที่ จะมาเป็นผู้บั งคับบัญชา หรือคนที่ จะมาอยู่ ใต้บั งคับบัญชา 
ความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไป
เรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ 

1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

    ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. สามารถท างานกับผู้อ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี 
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5. มีภาวะผู้น า 

(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล 

 
    5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขหรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์ 
จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

    2.  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1.  ประเมินจากการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ 
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
      2.  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping)  
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดแสดงไว้ที่หน้า 73 - 74 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้ าน รายละเอียดแสดงไว้ที่หน้า 75 - 83
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา) 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

0001102 ทักษะการฟังและการพดูภาษาอังกฤษ 

0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 

0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนษุยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์) 
0001105 สุนทรียศาสตร ์ 

0001106 พลเมืองไทยท่ีสมบรูณ ์ 

0001107 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 

0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ   

0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

0001110 การคิดและการตัดสินใจ 

0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการด าเนินชีวิต  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0001205 นวัตกรรมและสุนทรยีศาสตร์ทางการท่องเที่ยว  

0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม ่ 

0001207 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์  

0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่  

0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยคุดิจทิัล  

0001211 นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่  

0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวนั  

0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพดว้ยแฟช่ัน  

0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล  

0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

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 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน 

4091106แคลคลูัส
เบื้องต้น 

   


     


  


 


 

4091606 
คณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร ์





  


 


   


 








 


 

4112201 ความน่าจะ
เป็นและสถิติเบื้องต้น 

  





   


 





 













4121206  ดิสครตี
ส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ 


 


 


   





  


 


 






วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 

4121001 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
(CWIE) 

                

4121105 จริยธรรม              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

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 

และกฎหมายส าหรบัผู้
ประกอบวิชาชีพ
คอมพิวเตอร ์
4122202 โครงสร้าง
ข้อมูล                     

4121305 หลักการ
เขียนโปรแกรม                

4121306 การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ                  

4121701 ดิจิทัล
เบื้องต้น                    

4123708
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์

              



4121205 อัลกอริทึม
และการออกแบบ
โปรแกรม 

                

4122206 ระบบ
จัดการฐานข้อมลู                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

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 

(CWIE) 

4123404
ระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร ์

                     

4123501 การ
วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิง
วัตถ ุ

                       

4123706 การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ (CWIE) 

                    

4123904 ระเบยีบวิธี
วิจัยด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร ์

            



4123905 การสมันา
ทางด้านคอมพิวเตอร์              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

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 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4124910 การศึกษา
เอกเทศด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

             

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (เลือก)

1551615 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระดับต้น 
 




   


  





   





 


 


1554603 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
สารสนเทศ 




   


  





   





 


 




4121307 การเขียน
โปรแกรมภาษาไพ
ทอน 


   


     


  





 


 

4122506 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

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 

4123106 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

  


 





     


 


   


  

4123108  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
ส าหรับชุมชน 

              

4123203 คลังข้อมูล
และการท าเหมือง
ข้อมูล 

  


 





     


 


   


  

4123204 ข้อมูลขนาด
ใหญ่   


 





     


 


   


  

4123307 การพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน     





 





  


     


 



4123308 การเขียน
โปรแกรมบนระบบ
เครือข่าย 


 


























4123311การพัฒนา
แอปพลิเคชันบนสังคม
ออนไลน ์
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

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 

4123507 การ
ออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ 

  


 





      


 


   


  

4123601 โปรแกรม
ส าเรจ็รูปส าหรับงาน
ในส านักงาน 


   


     


  





 


 

4123639 
คอมพิวเตอร์กราฟิก   


 





      


 


   


  

4123642 เทคโนโลยี
สื่อประสม        


 





      


 


   


  

4123646การพาณิชย์
และการตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์

     


  





   





 


 




4123602 การพัฒนา
สื่อดิจิทัล   


 





      


 


   


  

4124704 การซ่อม
บ ารุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

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 

เครือข่าย 

4124102 การ
วางแผนทรัพยากรใน
องค์กร 

  


 





      


 


 





  

4124202 การ
ประมวลผลภาพ   


 





      


 


   


  

4124203 
ปัญญาประดิษฐ ์   











 





   


 


4124303 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สมัยใหม ่


   


     


  





 






4124304 เกมและ
การจ าลอง   


 





      


 


   


  

4124308 เกมมิฟิ
เคชั่น   


 





      


 


   


  

4124309 การ
ออกแบบและพัฒนา
เกมคอมพิวเตอร ์ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

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 

4124612 การพัฒนา
แอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์ไร้สาย 


 


























4124602 การเริม่ต้น
ธุรกิจและนวตักรรม   














 





  





4124613 การพัฒนา
แอปพลิเคชันบน
คลาวด ์


 


























4124708 เทคโนโลยี
ไรส้ายและการสื่อสาร
การเช่ือมต่อสิ่งของ
ผ่านอินเตอรเ์น็ต 

    





 





  


     


 


4124705 วิทยาการ
เข้ารหสัลับและความ
ปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร ์


   


     


  





 






4124707 เทคโนโลยี
เว็บ   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

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 

4123107 การทดสอบ
และการประเมิน
คุณภาพซอฟแวร ์

  


 





      


 


   


  

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4124805 การเตรียม
ประสบการณ์
ภาคสนามทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

     


  





   





 


 


4124802 การฝึก
ประสบการณ์
ภาคสนามทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

     


  





   





 


 




4124806 สหกิจ
ศึกษาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   
 การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

แบ่งสัดส่วนการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต แบ่งสัดส่วนเป็นร้อยละ 50 : 50 โดยร้อยละ 50 มาจากการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย และร้อยละ 50 มาจากการสอนของผู้สอนที่เป็นองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

     2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดรายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

     2.1.2  ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

     2.1.3  ผลงานนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

     2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
     2.2.1 วิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการได้ งานท า 

ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
     2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
     2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

               2.2.4 การประเมินต าแหน่งงาน หรือความก้าวหน้าในสายงาน 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 3.1  ต้องเรียนครบตามรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.2  ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศ 
           1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
           1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการ
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 1.4 จัดให้มีการฝังตัวของอาจารย์ใหม่ในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการ และสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการ  
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการและท างานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย 

จัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ 
 (3) เพ่ิมพูนทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่ทันสมัย 
 (4) พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การใช้

คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

(1) พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
(2) ส่งเสริมการท าผลงานวิชาการและงานวิจัย 
(3) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ  

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1. การก ากับมาตรฐาน   
มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ

กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้ 
 1.1.1 วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
 1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท ารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 

 1.1.3 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
 1.2 คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 
 
2. บัณฑิต   
 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่ านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ื อน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
           2.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 
          2.2  ส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวะการได้งานท าบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 
          2.3  ให้มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
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3. นักศึกษา 
 3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 
    มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อก าหนดของหลักสูตรและเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ     
ปริญญาตรีของแต่ละสาขา/วิชาเอก  
 3.2   ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา 
   3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา   
   3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ 
ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
   3.3.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้ก าหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
 3.3  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
   3.3.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ต ารา ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน  
  3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
    4.1  ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
  4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
โดยก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับใหม่ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  โดยมี
คณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้น ๆ  
 4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร  การ
สอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
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 4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 
 4.1.4 มีคู่มือการให้ค าปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการท างานกับนักศึกษา และให้
อาจารย์ ใหม่จัดท าตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอค าปรึกษาด้านวิชาการ 
 4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็นระยะ ๆ 
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
 4.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
   ก าหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง  โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การบริหารหลักสูตร 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท ารายวิชา จัด
ผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ด าเนินไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอุตรดิตถ์วางแผนไว้ 
 5.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  กรณีทีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบของตนเอง ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  มีการประมาณการรายจ่ายของนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการค านวณรายรับจากงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม7 
 คณะมีความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สื่อการสอน เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบ
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการหนังสือด้านการบริหาร
จัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น    
   6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 (1) การใช้โปรแกรมจ าลองในการเรียนการสอน 
 (2) รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

(1) จากการประเมินของนักศึกษา 
(2) จากการประเมินของนักศึกษา 
(3) จากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีห้องเรียน สื่อ อปุกรณ์ที่
พร้อมต่อการใช้งาน 

2. มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการเรียน
การสอน  

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนสถานที่ใช้ในการฝึก
ภาคปฏิบัติ 

4. สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
นอกมหาวิทยาลัย 

1. สังเกตความพร้อมของ
ห้องเรียนและอุปกรณ์  

2.   2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.   3. จ านวนเครือข่ายและ
แหล่งเรียนรู้ ภายนอก 
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6.5 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       พัฒนาบุคลากรโดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขา
อาชีพ โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเพ่ิมเติม เข้ารับการอบรมสัมมนาและ
การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 85 

 

   

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนครบทกุรายวิชา     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

    

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ. 3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลุยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.7 
เมื่อปีที่แล้ว  

    

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน     

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5     

13. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สามารถพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อแก้ไขปญัหาระดับ
องค์กรและชุมชนได้ร้อยละ 80 

    

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 10 12 13 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
      1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
 1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
 1.1.3 สอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
 1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และ
ผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา 
 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา การประเมินผลการเรียน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1.2.3 ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยให้นักศึกษาประเมิน
การสอนในระบบทุกรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้อาจารย์ผู้สอนใน
ภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนในรายวิชาของตน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3), (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  ส่วนการ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ 
การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงาน กิจกรรม แฟ้มผลงาน การ
ประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของอาจารย์และ
ผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบกลาง การประเมินของผู้ใช้บัณฑิต เป็น
ต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดท าได้โดยการสอบถามนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะ
ส าเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาและแผนการเรียนในหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7)  
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะท าให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงเล็กน้อย ซึ่งท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้น ควรจะกระท าทุก 5 ปี 
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
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มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มคอ.1)  
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ่มองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มคอ.1) 

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

วิชาแกน  (12 หน่วยกิต)  
- แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห ์ วิชา แคลคูลัสเบื้องต้น  (3 นก.) 
- คณิตศาสตรด์ิสครีต วิชา ดิสครีตส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (3 นก.) 
- สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร ์ วิชา ความน่าจ าเป็นและสถติิเบื้องต้น (3 นก.) 
- วิธีการค านวณเชิงตัวเลขหรือความน่าจะเป็น วิชา คณิตศาสตรส์ าหรับคอมพิวเตอร์ (3 นก.) 
วิชาเฉพาะด้าน (36 หน่วยกิต)  
1. กลุ่มประเด็นดา้นองค์การและระบบ
สารสนเทศ  (3 หน่วยกิต) 

วิชา จริยธรรมและกฎหมายส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ (3 นก.) 

2. กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ 
   (6 หน่วยกิต) 

วิชา การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์   
(3 นก.) 
วิชา ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ      (3 นก.)                                  

3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์
    (12 หน่วยกิต) 

วิชา วิทยาการคอมพิวเตอรเ์บื้องตน้ (3 นก.) 
วิชา อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม      (3 นก.)    
วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ       (3 นก.)                
วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ  (3 นก.)                   
วิชา หลักการเขียนโปรแกรม        (3 นก.)                  
วิชา การสัมมนาทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ             (1 นก.) 

4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
 (12 หน่วยกิต) 

วิชา ดิจิทัลเบื้องต้น                           (3 นก.)                            
วิชา โครงสร้างข้อมลู                            (3 นก.)                         
วิชา ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์          (3 นก.)                          
วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   (3 นก.)                   

5. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต) 

4121708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์        (3 นก.)  
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ตาม มคอ.1 
สาระ รายวิชา 

1. โครงสร้างดสิครีต โครงสร้างข้อมูล 
ดิสครีตส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์

2. พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

3. ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธ ี อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม 
4. โครงสร้างและสถาปัตยกรรม ดิจิทัลเบื้องต้น 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์
วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ์

5. ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์
6. การประมวลผลเครือข่าย การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ (CWIE) 

การซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเตอร์เนต็ 
เทคโนโลยีเว็บ 

7. ภาษาการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย 
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสังคมออนไลน ์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม ่
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย 
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ 

8. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร ์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ 
9. กราฟฟิกและการประมวลผลภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก 

เทคโนโลยีสื่อประสม      
การพัฒนาสื่อดิจิทลั 
การประมวลผลภาพ 
เกมและการจ าลอง 
เกมมิฟิเคช่ัน 
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์

10. ระบบชาญฉลาด ปัญญาประดิษฐ ์
11. การจัดการสารสนเทศ ระบบจัดการฐานข้อมลู  (CWIE) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 
ข้อมูลขนาดใหญ ่
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
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สาระ รายวิชา 
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานในส านักงาน 
การพาณิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
การวางแผนทรัพยากรในองค์กร 
การเริม่ต้นธุรกิจและนวตักรรม 

12. ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ จริยธรรมและกฎหมายส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส าหรับชุมชน 

13. วิศวกรรมซอฟแวร ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
การทดสอบและการประเมินคณุภาพซอฟแวร์ 

14. ศาสตร์เพิอการค านวน แคลคูลสัเบื้องต้น 
คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร ์
ความน่าจ าเป็นและสถิติเบื้องต้น 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 1) 
 

1. ชื่อ  นายสมคิด นามสกุล ทุ่นใจ 
 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
3. ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2542 

ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2535 
 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
4121102 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (CWIE) 3(0-6-0) 

4121305  หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
4121306  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
4121205 อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม 3(2-2-5) 
4122506  วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
4123107 การทดสอบและการประเมินคณุภาพซอฟแวร์ 3(2-2-5) 

 
5. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 
ศักดินา ผาริโน และ สมคิด ทุ่นใจ (2563). “ระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลผู้สูงอายุเชิงพ้ืนที่  

จังหวัดอุตรดิตถ์์” การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 
8 (AUCC 2020). วันที่ 14 – 16 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. หน้า 2440 - 
2442. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 

 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 

 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 

 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 

  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 

 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 

 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
 

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                  (ลงช่ือ).............................................................. 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มคิด ทุ่นใจ) 
                    อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
        ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
                                              
                                                      (ลงช่ือ)............................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ทุ่นใจ) 
               คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 2) 
 

1. ชื่อ  นายอนุชา นามสกุล เรืองศิริวัฒนกุล 
 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 
3. ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2542 
 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4123507 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ 3(2-2-5) 
4123639 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
4124202 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
4124304 เกมและการจ าลอง 3(2-2-5) 
4124308 เกมมิฟิเคช่ัน 3(2-2-5) 
4124309 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
4123642 เทคโนโลยีสื่อประสม      3(2-2-5) 
4123602 การพัฒนาสื่อดิจิทลั 3(2-2-5) 
4121307 การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 3(2-2-5) 
4124303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
4123308 การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 
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5. ผลงานทางวิชาการ  
อนุ ชา  เรืองศิ ริวัฒ นกุล  (2563). “การเสริมศักยภาพระบบสารสน เทศการท าเกษตรกรรม 

ด้วยเทคโนโลยีแชทบอท” การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) “10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพ่ือท้องถิ่น”.  
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย. 
หน้า  177 - 183. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 

 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 
 
 
 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 

 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 

 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 

  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 

 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 

 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมินการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                  (ลงช่ือ).............................................................. 
                    (นายอนุชา  เรืองศิริวัฒนกุล) 
                    อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
        ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
                                              
                                                      (ลงช่ือ)............................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ทุ่นใจ) 
               คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 3) 

 
1. ชื่อ  นายกฤษณ์ นามสกุล ชัยวัณณคุปต์ 
 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
3. ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2542 
 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4121105 จริยธรรมและกฎหมายส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
4123108 เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส าหรับชุมชน 3(2-2-5) 
4123311 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสื่อสังคมออนไลน ์ 3(2-2-5) 
4124612 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย 3(2-2-5) 
4124613 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ 3(2-2-5) 
4124910 การศึกษาเอกเทศดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3(0-6-0) 
4123904 ระเบียบวิธีวิจยัด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร ์
3(2-2-5) 

4123905 การสัมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 1(0-1-2) 
4124801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1(0-2-1) 
4124802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-36-0) 
4124806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 6(0-36-0) 
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5. ผลงานทางวิชาการ  
โสภณ วิริยะรัตนกุล และ กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์. (2563). “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช 

ส าหรับจังหวัดอุตรดิตถ์” การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) “10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพ่ือท้องถิ่น”.  
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชีย. หน้า  184 - 194. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 

 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 
 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 

 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 

 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 

  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 

 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 

 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

 
                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                      (ลงช่ือ).............................................................. 
                    (นายกฤษณ์  ชัยวัณณคุปต์) 
                    อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
        ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
                                              
                                                      (ลงช่ือ)............................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ทุ่นใจ) 
               คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 4) 

 
1. ชื่อ  นางสาวราตรี    ค าโมง 
 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
3. ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยรังสิต 2559 
ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
ปริญญาตรี วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2534 
 
4.  รายวิชาที่รับผิดชอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4124203 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 
4123106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
4122206 ระบบจัดการฐานข้อมลู  (CWIE) 3(2-2-5) 
4123203 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
4123204 ข้อมูลขนาดใหญ ่ 3(2-2-5) 
4123646 การพาณิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
4124102 การวางแผนทรัพยากรในองค์กร 3(2-2-5) 
4123633 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานในส านักงาน 3(2-2-5) 
4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
4124602 การเริม่ต้นธุรกิจและนวตักรรม 3(2-2-5) 

 
 
5. ผลงานทางวิชาการ  
Kummong, R., & Supratid, S. (2019). Long-term forecasting system using wavelet –  

nonlinear autoregressive neural network conjunction model. Journal of 
Modeling in Management, 14(4), 948-971. doi:10.1108/JM2-11-2018-0184 

ราตรี  ค าโมง.  (2553).  หลักการเขียนโปรแกรม.  อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.   
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 

 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 
 
 
 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 

 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 

 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 

  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 

 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 

 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                      (ลงช่ือ).............................................................. 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี    ค าโมง) 
                    อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
        ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
                                              
                                                      (ลงช่ือ)............................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ทุ่นใจ) 
               คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 5) 

 
1. ชื่อ นายโสภณ นามสกุล วิริยะรัตนกุล 
 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
3. ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 
 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
4121701  ดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4124705  วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
4122404  ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
4123706  การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (CWIE) 3(2-2-5) 

4124708 เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่าน
อินเตอร์เนต็ 

3(2-2-5) 

4123709  การซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(2-2-5) 
4124707  เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
4123307  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 
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5. ผลงานทางวิชาการ  
โสภณ วิริยะรัตนกุล และกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์. (2563). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช

ส าหรับจังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี 1 (nSCAP2020) “10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อ
ท้องถิ่น”. วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย. หน้า  184 - 194. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

 งานสร้างสรรคม์ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Online 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 บทความวจิัย หรือ บทความทางวชิาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูลกลุ่มที่ 2 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 

 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

 การพจิารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 
 
 
 

 บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มอียู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 

 การอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 

 อนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 

  หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 

 ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน 

 ผลงานที่ไดร้ับการจดสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                      (ลงช่ือ).............................................................. 

                    (ดร.โสภณ  วิริยะรัตนกุล) 

                    อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
        ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
                                              
                                                      (ลงช่ือ)............................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ทุ่นใจ) 
               คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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