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ฉ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรคณะ
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ช คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการวิพากษ์หลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
25491791108474
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Computer Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถพูด อ่าน เขียน
และเข้าใจภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6.1 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
6.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
มี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552) ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์การธุรกิจและภาครัฐ
1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2) นักพัฒนาโปรแกรม
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์
4) นักออกแบบฐานข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
5) ผู้ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย
6) นักพัฒนาและดูแลเว็บไซต์
8.2 ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์
8.3 อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3
4

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิการศึกษา
วิชาการ
นางพรทิพย์ โต๊ะระหมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นางอัสนีวัลย์ อินทร์ขา
อาจารย์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นางสาวชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นายพีรศุษย์ บุญมาธรรม
อาจารย์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายปณิธิ แก้วสวัสดิ์

อาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2535
2529
2544
2534
2556
2543
2535
2549
3

5

ชื่อ-สกุล

2546
2552
2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ในการพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก้าวเข้าสู่ยุคเครือข่ายสังคม (social network) ที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ได้จากทุกหนทุกแห่ง (ubiquitous computing) ทา
ให้ คอมพิ ว เตอร์ เ ข้ ามามี บ ทบาทส าคัญ ในการสร้า งความสะดวกสบายและความฉลาดในการด าเนิ น
ชี วิ ต ประจ าวั น ไปสู่ สั ง คมการเรี ย นรู้ ข องสั ง คมมนุ ษ ย์ ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอนาคต
โดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจาตัวทุกคน และแนวโน้มของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รอบตัวให้สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดย
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (The Internet of Things) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการศึกษา
เศรษฐกิจ และสังคมทั่วทุกมุมโลก ด้วยเป็นช่องทางสาคัญในการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ต้องนามาเสริมสร้าง
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต จึงมีการปรับปรุง หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับ ความต้องการของ
องค์การต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ได้คานึงถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้มีความฉลาด และนาไปสู่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ค้นหาข้อมูลได้อย่างหลากหลายและ
ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ทาให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุกครัวเรือนและองค์การต่าง ๆ และจากผลการจัดการ
เรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
และพื้นฐานครอบครัวของนักศึกษาแรกเข้ามีความแตกต่างกัน ฉะนั้น การพัฒนาหลักสูตรให้มีโครงสร้าง
ที่นักศึกษาสามารถปรับตัวและพร้อมเข้าสู่การเรียนภายใต้พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเสพติด
เทคโนโลยี จักต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์อย่างมีลาดับขั้นตอน เพื่อนาไปสู่ความ
เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของไทยและในระดับสากลได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลงทางด้านสังคมเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตทาให้ มีการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการทางานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปทุกหนแห่งตลอดเวลา จึงทาให้เกิดความ
ต้องการในเรื่องการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ และนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทางานในศาสตร์ต่าง ๆ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
โดยผู้สาเร็จหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพเป็นนักคอมพิวเตอร์หรือใช้องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ
นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมไทยและในระดับสากลได้

5
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
ดังต่อไปนี้ (1) การผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (2) สร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี (3) บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาสังคมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (4) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ
หลักสูตรนี้ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม สาระที่เป็นเทคโนโลยีในสาขาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสากล และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างทักษะการประกอบอาชีพด้าน
เทคโนโลยีทั้งในท้องถิ่นและประเทศ โดยเน้นการจัดการทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เหมาะสมกับสังคมไทยและในระดับสากล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการทาหน้าที่
ประสานงานกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาแผนการเปิดสอนและจัดอาจารย์ผู้สอน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1. ปรัชญา
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.2. ความสาคัญ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรต่าง ๆ ที่ปรากฏในแต่ละมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นหลักสูตรในกลุ่มเดียวกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะ
ศึกษาที่สถาบันใด ๆ ก็ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาตามถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ
ให้ มีการรั กษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดั บปริญญาตรี ดังนั้ น หลั กสู ตรสาขาคอมพิว เตอร์เป็ น
หลักสูตรแรกที่มีการกาหนดมาตรฐานและปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ 2552
สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น หนึ่ ง ในหลายสาขาที่ มี ก ารก าหนดกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาหรือ มคอ.1 ที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายข้อมูล
และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องประสมศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เป็นต้น โดยมีการจัดขอบเขตองค์ความรู้ 5 ด้านหลัก คือ 1) ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2)
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 3) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 4) องค์การและระบบสารสนเทศ และ
5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล The Association for
Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS) และ The Institute
of Electrical and Electronics Engineer Computer Society (IEEE-CS) และมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6
ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นับตั้งแต่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการทางานในองค์การต่าง ๆ เพียงไม่กี่ปีมานี้
ได้ส่งผลให้การบริหารองค์การมียุทธวิธีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก กล่าวคือ การทางานที่เคยทาด้วยคนเป็น
จานวนมาก และใช้เวลานานกลับใช้คนและเวลาน้อยลงกว่าเดิมมาก หน่วยงานเหล่านี้ จะมีวิธีการทางาน
ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งมีบุคลากรที่ทาหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ หน่วยงานบาง
แห่งมีธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริษัทผลิต
ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักมีเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
ไม่ว่าจะในทางธุรกิจเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เช่น มหาวิทยาลัย ธนาคาร ท่าอากาศยาน สื่อมวลชน
แขนงต่าง ๆ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร เป็นต้น
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลั กสู ตรที่ผ ลิตบัณฑิต ให้ มี
ความรู้และทักษะในการใช้ และการจัดการขององค์การประเภทต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ
ความเจริญก้าวหน้า และศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น และประเทศ และตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
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จากเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้นจึงจาเป็นต้องผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในด้านการใช้และการจัดการ
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้สามารถออกไปทางานเป็นนักคอมพิวเตอร์ และสนับสนุน การบริหารระดับสูงของ
องค์ ก ารที่ ม าใช้ ใ นการด าเนิ น การทางธุ ร กิ จ หรื อ องค์ ก ารภาครั ฐ ให้ บั ง เกิ ด ผลดี ทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์การเหล่านั้น อันจะส่งผลต่อความเจริญของประเทศยิ่งขึ้น
1.3. วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อ ผลิ ตบั ณฑิ ตนั ก วิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ที่ มีความรู้ค วามสามารถในการวิเ คราะห์ ร ะบบ
การออกแบบระบบ การจัดการระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพให้แ ก่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ และพัฒนางาน
ใหม่ ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมที่จะประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ใช้องค์
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันสมัย
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตร
1. ประเมิน ทวนสอบและวิพากษ์หลักสูตร และนาผลมา - รายงานผล
ให้มีมาตรฐานตามที่
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการบริหารจัดการ
การดาเนินงาน
สกอ. กาหนด
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ACM, AIS,
หลักสูตรวิทยาการ
IEEE-CS และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ประจาปี
สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1)
การศึกษา (มคอ.7)
2. ปรับเนื้อหารายวิชาให้สามารถเสริมทักษะทางวิชาชีพ - เอกสารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
และพร้อมเข้าสู่เวทีประกวดแข่งขัน เพื่อเผยแพร่
สาขาวิทยาการ
ผลงานให้เป็นเชิงประจักษ์ทั้งในระดับภูมิภาคและ
คอมพิวเตอร์ ฉบับ
ระดับชาติ/นานาชาติ
ปรับปรุง (มคอ.2)
ปรับปรุงหลักสูตร
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้
- รายงานผล
ให้สอดคล้องกับ
ประกอบ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับ
การดาเนินงาน
ความต้องการของ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน รวมถึงศิษย์เก่า
หลักสูตรวิทยาการ
ผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์ประจาปี
2. กาหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับ
และการเปลี่ยนแปลง
การศึกษา (มคอ.7)
ผู้ประกอบการ
ของเทคโนโลยี
- รายงานประชุม
3. กาหนดเป็นวาระการประชุม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์
กรรมการหลักสูตร
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการปรับตัว
วิทยาการ
ขององค์การต่าง ๆ พฤติกรรมการใช้ชีวิต และ
คอมพิวเตอร์
ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีจากข่าวสารข้อมูล
ทุกมิติ
พัฒนาบุคลากร
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทางานวิจัยเชิงบูรณาการแบบมี - รายงานผลการ
ด้านการเรียน
ส่วนร่วมระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เพื่อพัฒนา
ดาเนินงานหลักสูตร
การสอน วิจัย และ
อาจารย์ในหลักสูตรไปสู่การปรับปรุงการเรียน
วิทยาการ
บริการวิชาการ
การสอน การวิจัย สร้างผลงานด้านวิชาการ นาไป
คอมพิวเตอร์
ให้สอดคล้องกับ
บริการวิชาการให้เป็นเชิงประจักษ์ และสนับสนุนให้
ประจาปีการศึกษา
การนาไปปฏิบัติงาน
นักศึกษานาผลงานให้จัดทาโครงงานระหว่างเรียนได้ (มคอ.7)
จริง
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
พัฒนาทักษะ
1. เพิ่มหน่วยกิตและรายวิชาใหม่ที่เป็นความต้องการใน - เอกสารหลักสูตร
การเรียนรู้ให้ทันต่อ
ท้องตลาด โดยกาหนดเป็นรายวิชาบังคับ และ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
การเปลี่ยนแปลง
สามารถเลือกเรียนรายวิชาเสริมทักษะทางวิชาชีพ
สาขาวิทยาการ
ของเทคโนโลยี
ระหว่างทาโครงงาน ก่อนออกฝึกประสบการณ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับ
วิชาชีพโดยกาหนดไว้ในแผนการเรียน
ปรับปรุง (มคอ.2)
2. เสริมรายวิชาเพื่อเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ดการศึก ษาใช้ ร ะบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษา คือ ภาค
การศึกษาที่ 1 หรือภาคต้น และภาคการศึกษาที่ 2 หรือภาคปลาย โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และกรณีที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้กาหนดระยะเวลาการศึกษาและ
จานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
และต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุ รี ว่ าด้ ว ยการจั ด การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2553
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
หรือเป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2) การสาเร็จการศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษาหรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
(ภาคผนวก ช หมวด 5)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับ
การศึกษาภาคฤดูร้อน หรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 4)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาบางส่วนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันในการใช้งานและการสื่อสาร
2.3.2 ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน
2.3.3 ปัญหาการปรับตัวในการเรียน
2.3.4 ปัญหาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และการเสพติดเทคโนโลยี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษาแรกเข้า :
จัดทาโครงการปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบพี่สอนน้อง ควบคู่
ไปกับการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่น ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.4.2 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างเรียน
1) ด้านการเรียนการสอน :- ประสานความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกันแต่ละภาคการศึกษาให้
กาหนดชิ้นงานร่วมกันเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบงานแบบองค์รวม และสามารถ
นาไปพัฒนาต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ตามแผนการเรียน
- พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและจัดหาเวทีประกวดแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
/นานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในวิชาชีพ
- ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางานและการใช้ชีวิต
ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สานสัมพันธ์อันดี และสร้างโอกาสใน
การเข้าทางานองค์การต่าง ๆ ในอนาคต
2) ด้านเศรษฐศาสตร์ และสังคม : ส่งเสริมให้รับทุนการศึกษา และทางานวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ เพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวนักศึกษา
2.4.3 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทาโครงงานล่าช้า :- กาหนดให้นักศึกษาทาโครงงานตามกาหนดแผนการเรียนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- จัดตารางเวลาให้คาปรึกษาโครงงานแก่นักศึกษาตกค้างนอกเวลาราชการ เพื่อแก้ไขปัญหา
นักศึกษาที่ตกค้างและไม่สามารถมารับคาปรึกษาในเวลาราชการได้
- เพิ่มจานวนอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษา เพื่อแก้ปัญหาอาจารย์ประจา
หลักสูตรมีภาระงานสอนเกินภาระงาน และสร้างความหลากหลายของโครงงาน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
ชั้นปีที่

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30

ปี 2563
30
30
30
30
120
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000
(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
75,000 150,000 225,000 300,000 300,000
รวมรายรับ
915,000 1,130,000 2,725,000 3,360,000 3,360,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
3

หมวดเงิน

1. งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
- ห้องปฏิบัติการ (Lab)
3. งบบุคลากร
- เงินเดือน ค่าจ้าง
รวม

ปี 2559

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562
50,000
200,000
50,000

718,800

75,000
450,000
75,000

100,000
650,000
150,000

500,000 1,200,000

500,000

754,740

832,101

792,477

ปี 2563
100,000
650,000
150,000

873,706

718,800 1,546,740 1,980,477 2,416,101 2,457,706

หมายเหตุ : ใช้งบประมาณ หมวดค่าวัส ดุ ค่าใช้ส อย ค่าตอบแทน และครุภัณฑ์การศึกษาของสาขา
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามหลั ก สู ต รนี้ ประมาณ
22,470 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุ รี ว่ าด้ ว ยการจั ด การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2553
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

136

หน่วยกิต

30
12
6
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานการคานวณ
- แคลลูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
- คณิตศาสตร์ดิสครีต
- วิธีทางการคานวณเชิงตัวเลข หรือความน่าจะเป็น
- สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

100 หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
54
หน่วยกิต
(3 หน่วยกิต)
(15 หน่วยกิต)
(15 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(9 หน่วยกิต)
27
หน่วยกิต

7

หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
หมายเหตุ : 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารวิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
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3.1.3 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า
ก) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
Thai for Critical Thinking
ภาษาไทยสาหรับครู
Thai for Teachers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
English for ASEAN Cultural Communication
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English for Teachers
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
Basic Hindi

1540202
1540203
1540204
1550101
1550102
1550103
1550104
1550105
1550106
1550107
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101

30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1580102

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องต้น
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnam
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnam for Communication

1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
Systematic Thinking Skills
การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
ช่างเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

ชื่อวิชา

2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองไทย
Politics and Thai Government
วิถีไทย
Thai Living
ความเป็นพลเมือง
The Citizenship

2500102
2500103

หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

2500101

6

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
6

หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2500104

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
Self-Responsibility
สังคมน่าอยู่
Society Betterment
อัตลักษณ์ไทย
Thai Identity
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
Leadership and Teamwork skills
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Introduction of E-Commerce

2500105
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600 101

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development

4010702
4010703

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
6

หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจาวัน
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปัญญาไทย
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
การสร้างเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตร์การกีฬา
Sports Science
ทักษะการว่ายน้า
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
Introduction of International Cookery
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life

4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5040606

การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
Energy Saving
ไฟฟูาสาหรับชีวิตประจาวัน
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
Safety Driving
เทคโนโลยีท้องถิ่น
Technology in Locality
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
Spreadsheet Software Application
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
Information Technology for Teachers
การช่วยฟื้นคืนชีพ
Resuscitation
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
National Health Security of Thai People

5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
8010801
8010802
8010804
8010805

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
7101001
7101002
7102001
7102002

ชื่อวิชา

7101201
7102201
7102202
7103201
7103202

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

(3 หน่วยกิต)
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization

ชื่อวิชา

3(3-0-6)

54

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา

12

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
Calculus and Analytic Geometry
การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
Numerical Computation and Probability
คณิตศาสตร์ดิสครีต
Discrete Mathematics
สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
Statistics for Scientists

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

7102101

หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา

100

3(2-2-5)
(15 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Science
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Network Systems
ระบบชาญฉลาด
Intelligent Systems
กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ
Graphics and Visual Computing

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

20
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
รหัสวิชา
7101301
7101302
7101303
7102301
7103301

ชื่อวิชา

(15 หน่วยกิต)
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Programming
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principles and Object-Oriented Program
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
รหัสวิชา
7102401
7102402
7103401
7104901

ชื่อวิชา

รหัสวิชา
7102501
7103501
7103502

ชื่อวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
(12 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

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

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
Systems Analysis and Design
การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Personal Development for Information Technology Entrepreneur
กฎหมายและจริยธรรมสาหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Law and Ethics for Computer Professional
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3) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

27

หน่วยกิต

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
7102102
7102103
7102104
7104101

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
Digital Logic
ภาษาแอสเซมบลี
Assembly Language
สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ
Architecting for The Cloud
การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว
Embedded System Programming

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

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา
7102203
7103203
7103204

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม
Syntax and Semantics of Programming Languages
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
หลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Security

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

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
รหัสวิชา
7102302
7102303
7102304
7103302
7103303
7103304

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
Advanced Object-Oriented Programming
โครงสร้างข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
Advanced Data Structures and Algorithms Analysis
การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์
Event-Driven Language Programming
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Device Programming
การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
Network Programming and Internet Protocol

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
7104301
7104902
7104903

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การประมวลผลภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer Science
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Topic in Computer Science

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

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
รหัสวิชา
7103402
7103403
7103404
7103405
7103901
7104401

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
Data Mining Techniques
การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
Introduction to Research in Computing
การวิจัยดาเนินงาน
Operation Research

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

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา
7101501
7101502
7102502
7104501

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
English for Computing Technology
ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์
Technical English for Computing
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Information System for Management
การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้
Knowledge Management and Learning Organization

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
7104801
7104802
7104803
7104804

ชื่อวิชา

7

หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for Field Experience
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Field Experience
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Training
สหกิจศึกษา
Cooperative Training

1(60)
6(540)
1(60)
6(600)

หมายเหตุ
1) กรณีเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องเรียนรายวิชา
7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 หน่วยกิต
และ 7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
หรือ 2) กรณีเลือกสหกิจศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา
7104803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต
และ 7104804 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
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3.1.1 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
---------------------7101001
7101201
7101301
7101501

รายวิชา

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3
หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3
รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า

3
0
3
0
3
0
3
0
2
2
2
2
2
2
18
6
24 คาบ

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
5
5
5
21

ปี 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
---------------------7101002
7101302
7101303
7101502

รายวิชา

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
3
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3
ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์
3
รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า

3
0
3
0
3
0
3
0
2
2
2
2
2
2
18
6
24 คาบ

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
5
5
5
21

25
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
--------------7102001
7102101
7102301
7102401
7102501

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3
หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3
รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า

3
0
3
0
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
17
10
27 คาบ

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
5
5
5
5
5
25

ปี 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา

--------------7102002
7102201
7102202
7102402
--------

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
ระบบปฏิบัติการ
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ระบบฐานข้อมูล
วิชาเลือก
รวม

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
3
3
3
3
3
3
3
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า

3
0
3
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
0
17
8
25 คาบ

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
5
5
5
5
6
38

26
ปี 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
7103201
7103301
7103401
7103501
---------------

รายวิชา

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ระบบชาญฉลาด
3
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3
ระบบจัดการฐานข้อมูล
3
การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
วิชาเลือก
3
วิชาเลือก
3
รวม
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า

2
2
2
2
2
2
2
2
3
0
3
0
14
8
22 คาบ

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5
5
5
5
6
6
32

ปี 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
7103202
7103502
-----------------------------

รายวิชา

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ
3
กฎหมายและจริยธรรมสาหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
3
วิชาเลือก
3
วิชาเลือก
3
วิชาเสรี
3
วิชาเสรี
3
รวม
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า

2
2
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
17
2
19 คาบ

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5
6
6
6
6
6
35

27
ปี 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชา

7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
-------- วิชาเลือก
-------- วิชาเลือก

3
3
3

รวม

0
3
3

3
0
0

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6

6

3

18

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

9
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า

9 คาบ

ปี 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
7104801
7104802
7104803
7104804

รายวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
รวมหน่วยกิต (รวมชั่วโมง)

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง

1
0
60
6
0
540
1
0
60
6
0
600
7 หน่วยกิต (600 หรือ 660 ชั่วโมง)

หมายเหตุ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจานวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เตรียมสหกิจศึกษา มีจานวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา ( รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ก )

3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ โต๊ะระหมาน

2

อาจารย์อัสนีวลั ย์ อินทร์ขา

3

อาจารย์ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2535
2529
2544
2534
2556
2543
2535
2549

4
5

อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม
อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมเี ดีย)

หมายเหตุ

ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

ภาระงานสอน ชม. /
ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

2546
2552
2549

28

ลาดับ
ที่

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ โต๊ะระหมาน

2

อาจารย์อัสนีวลั ย์ อินทร์ขา

3

อาจารย์ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2535
2529
2544
2534
2556
2543
2535
2549
2546

4
5

อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม
อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมเี ดีย)

ภาระงานสอน ชม. /
ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

29

ลาดับ
ที่

2552
2549

30
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องการฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชีพ ความคาดหวัง ในผลการเรีย นรู้
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาทางานได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน และการคิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 4
4.2.2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 4 สาหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานให้เป็นไปตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อทาโครงงาน โดยการวิเคราะห์
ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา พัฒนาโปรแกรม และสามารถทาคู่มือเอกสารรายงานโครงงานได้
5.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการแก้ปัญหา สามารถนาวิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา พัฒนาโปรแกรมและสามารถทาคู่มือ
เอกสารรายงานโครงงานได้
5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.5.2 มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.5.4 มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจาก
ผลสาเร็จของโครงงาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) มีความสนใจใฝุรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ ปรับตัว
ให้เข้ากับสังคม และสานต่อสายสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ระหว่างกัน

-

-

2) มีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ วินัยในตนเอง

-

3) ยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

-

-

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษาสนใจและใฝุ
เรียนรู้ให้เกิดความชานาญด้านไอทีตามปรัชญาของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ โดยให้มีการ
เน้น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมที่
ดีในสังคมไทย
จัดโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อการ
แข่งขันในเวทีระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ
นานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา
จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่น
น้อง เพื่อให้ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นปัจจุบันได้
สานต่อความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
และสร้างช่องทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่
นักศึกษาในอนาคต
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้มกี ารฝึกปฏิบัติการ
เพื่อสร้างชิ้นงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามลักษณะ
รายวิชาทั้งในกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก
ส่งเสริมให้นักศึกษาบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม
จัดทาโครงการอบรมภาวะผู้นาและความ
รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ
จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายและ
จริยธรรมสาหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้น
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์
จัดอบรมให้มีความรู้ทางด้านพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 เพื่อให้นาไปใช้ในการปฏิบัติและประกอบ
อาชีพที่ถูกต้อง
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1.1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และ
มีการฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ
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1.2 ทักษะทางความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทัน สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์
ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
1.3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสื บ ค้ น วิ เ คราะห์ ประมวลและประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ แ ก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และสร้ า งนวั ต กรรมที่ เ หมาะสม
ในการแก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
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3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์
ทารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
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1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกาหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
5.3 กลยุ ทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
จิตวิทยาการสื่อสาร
จริยธรรมและทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
ทักษะการคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
ภาษาไทยสาหรับครู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36

1050101
1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
1540201
1540202
1540203
1540204
1550101
1550102

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1550103
1550104
1550105
1550106
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1550107
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมอาเซียน
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
ภาษาพม่าเบื้องต้น
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเบื้องต้น
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
ภาษามลายูเบื้องต้น
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
ช่างเมืองเพชร
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
สุนทรียภาพทางดนตรี
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
การเมืองและการปกครองไทย
วิถีไทย
ความเป็นพลเมือง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เพชรบุรีศึกษา
อาเซียนศึกษา
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
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1620102
1630101
1630102
1640101
1640102
2010101
2010102
2050101
2060101
2500100
2500101
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคมน่าอยู่
อัตลักษณ์ไทย
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เคมีในชีวิตประจาวัน
เคมีและภูมิปัญญาไทย
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
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2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

พืชพรรณเพื่อชีวิต
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การคิดและการตัดสินใจ
การสร้างเสริมสุขภาวะ
สุขภาพครอบครัว
กีฬาเพื่อสุขภาพ
นันทนาการเพื่อชีวิต
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทักษะการว่ายน้า
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกษตรในชีวิตประจาวัน
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
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4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
อาหารเพื่อสุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
พลังงานทดแทน
การประหยัดพลังงาน
ไฟฟูาสาหรับชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การขับขี่ปลอดภัย
เทคโนโลยีท้องถิ่น
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
เทคโนโลยีการนาเสนองาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
การช่วยฟื้นคืนชีพ
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
ชีวิตและสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
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5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
8010801
8010802
8010804
8010805

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

42
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) จัดให้เรียนรายวิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณา และเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
6) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
2) มีความรู้ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
3) มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4) มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
5) มีความรู้ทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด องค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอรายงานการศึกษา
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5) การจัดกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพ
6) การศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี และประเมินผลการปฏิบัติ
2) การทดสอบย่อย
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน
5) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ผลงานได้
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้
3) สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบได้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการฝึกปฏิบัติ
2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา
3) การศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นขั้นตอน เช่นการทาโครงงาน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ
2) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการฝึกภาคปฏิบัติ
3) ประเมินจากทักษะการศึกษาค้นคว้า ผลงานและการรายงาน
4) ประเมินผลจากการทาโครงงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาท
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมได้
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมทักษะ
การอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้กล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
2) ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นาและผู้ตาม
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่มีในปัจจุบันในการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้วิธีการได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพั ฒนาการเรียนรู้ด้ านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่งเสริมให้มีการคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นาเสนอ
3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดและการแก้ปัญหา
2) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ดิสครีต
สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
ภาษาแอสเซมบลี
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7101001
7101002
7101201
7101301
7101302
7101303
7101501
7101502
7102001
7102002
7102101
7102102
7102103

5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
เชิงตัวเลข
3. ทักษะ
ระหว่าง
และ
2. ความรู้
การสื่อสาร
ทางปัญญา บุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ
ระบบปฏิบัติการ
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม
หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
โครงสร้างข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบชาญฉลาด
กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
หลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์
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7102104
7102201
7102202
7102204
7102301
7102302
7102303
7102304
7102401
7102402
7102501
7102502
7103201
7103202
7103203
7103204

5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
เชิงตัวเลข
3. ทักษะ
ระหว่าง
และ
2. ความรู้
การสื่อสาร
ทางปัญญา บุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
ระบบจัดการฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสื่อประสม
การค้นคืนสารสนเทศ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายและจริยธรรมสาหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว
การประมวลผลภาพดิจิทัล
การวิจัยดาเนินงาน
การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้
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7103301
7103302
7103303
7103304
7103401
7103402
7103403
7103404
7103405
7103501
7103502
7103901
7104101
7104301
7104401
7104501

5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
เชิงตัวเลข
3. ทักษะ
ระหว่าง
และ
2. ความรู้
การสื่อสาร
ทางปัญญา บุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
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7104801
7104802
7104803
7104804
7104901
7104902
7104903

5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
เชิงตัวเลข
3. ทักษะ
ระหว่าง
และ
2. ความรู้
การสื่อสาร
ทางปัญญา บุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
คณิตศาสตร์ดิสครีต
สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ระบบชาญฉลาด
กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
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7101001
7101002
7102001
7102002
7102101
7101201
7102201
7102202
7103201
7103202
7101301
7101302
7101303

5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
เชิงตัวเลข
3. ทักษะ
ระหว่าง
และ
2. ความรู้
การสื่อสาร
ทางปัญญา บุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูล
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายและจริยธรรมสาหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
ภาษาแอสเซมบลี
สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ
การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว
ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
หลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์
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7102301
7103301
7102401
7102402
7103401
7104901
7102501
7103501
7103502
7102102
7102103
7102104
7104101
7102204
7103203
7103204

5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
เชิงตัวเลข
3. ทักษะ
ระหว่าง
และ
2. ความรู้
การสื่อสาร
ทางปัญญา บุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
โครงสร้างข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
การประมวลผลภาพดิจิทัล
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสื่อประสม
การค้นคืนสารสนเทศ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
การวิจัยดาเนินงาน
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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7102302
7102303
7102304
7103302
7103303
7103304
7104301
7104902
7104903
7103402
7103403
7103404
7103405
7103901
7104401
7101501

5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
เชิงตัวเลข
3. ทักษะ
ระหว่าง
และ
2. ความรู้
การสื่อสาร
ทางปัญญา บุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
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7101502
7102502
7104501
7104801
7104802
7104803
7104804

5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
เชิงตัวเลข
3. ทักษะ
ระหว่าง
และ
2. ความรู้
การสื่อสาร
ทางปัญญา บุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา
พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมิน ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและคาปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการทาวิจัย

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1) ก่อนเปิดภาคการศึกษาจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดตารางสอน
และมอบหมายภาระงาน ให้อาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน
2) ในระดับคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
3) ในหนึ่งภาคการศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการสอนรายวิชาและแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอน
ทราบ เพื่อทาการปรับปรุงต่อไป
4) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี ทาการประเมินการดาเนินการหลักสูตร เพื่อจัดทารายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตรประจาปี เพื่อทาแผนปรับปรุงหลักสูตร
5) ทุก 5 ปี ทาการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะและสาขาวิ ช าจั ด สรรงบประมาณประจ าปี เ พื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา นอกจากนั้นได้มีการประสานงาน
กับสานักวิทยบริการในการจัดซื้อตาราและสื่อการเรียนการสอน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการ
เป็ น ผู้ ดาเนิ น การการบริ ห ารจั ด การ ส่ ว นระดั บคณะและสาขาวิช ามีห นั งสื อ ต าราและวัส ดุอุป กรณ์ ที่ใ ช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนั้นมีเพียงพอที่จะใช้ในการ
ฝึกทักษะที่จาเป็น แต่ในส่วนของการฝึกทักษะเฉพาะ หรือการวิจัยยังมีความจาเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม
สถานที่และอุปกรณ์การสอน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีดังรายการต่อไปนี้
2.2.1 อาคารเรียน ใช้อาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง
เป็นอาคาร 3 ชั้น แต่ละห้องมีขนาด 8 x 8 เมตร ความจุ 40 ที่นั่ง จานวน 18 ห้อง
2.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ห้องปฏิบัติการทั่วไป
ขนาด 8 x 8 เมตร ความจุ 28 ที่นั่ง มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 28 ชุด จานวน 2 ห้อง
ขนาด 8 x 8 เมตร ความจุ 40 ที่นั่ง มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 40 ชุด จานวน 4 ห้อง
ขนาด 8 x 8 เมตร ความจุ 28 ที่นั่ง มีอุปกรณ์แม็กอินทอช 28 ชุด จานวน 1 ห้อง
ขนาด 8 x 12 เมตร ความจุ 60 ที่นั่ง มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 60 ชุด จานวน 1 ห้อง
ทุกห้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่นั่งผ่านระบบ Network
2) ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และระบบไร้สาย
(1) ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์ด้านมัลติมีเดีย และอินเทอร์เน็ต
(2) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย Internet Server 5 ชุด เชื่อมต่อ
ISP Uninet
(3) ระบบปฏิบัติการ Wireless LAN และอินเทอร์เน็ ตแบบ Unlimited User
ครอบคลุมพื้นที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2.3 อุปกรณ์การสอนทั่วไป ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเพียงพอสาหรับดาเนินการ
2.2.3.1 เครื่องฉายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบแอลซีดี
20 เครื่อง
2.2.3.2 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสามมิติ
18 เครื่อง
2.2.3.3 โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
12 เครื่อง
2.2.3.4 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (A3)
2 เครื่อง
2.2.3.5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (A4)
2 เครื่อง
2.2.3.6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา (A3)
3 เครื่อง
2.2.3.7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (A3)
2 เครื่อง
2.2.3.8 สแกนเนอร์
2 เครื่อง
2.2.3.9 เครื่องเสียงสเตอริโอ
2 ชุด
2.2.3.10 เครื่องเล่น CD ความจุ 50, 25, 5 แผ่น
3 เครื่อง
2.2.3.11 เครื่องเล่น DVD
2 เครื่อง
2.2.3.12 เครื่องเล่น/บันทึกวีดิทัศน์
2 เครื่อง
2.2.3.13 เครื่องบันทึก Audio CD
1 เครื่อง
2.2.3.14 อินเทอร์เน็ตโฮสต์ (Uninet)
1 ระบบ
2.2.3.15 ระบบไร้สายแลนและอินเทอร์เน็ต
6 ระบบ
2.2.3.16 ระบบ electronic PABX 32/4
1 ระบบ
2.2.3.17 เครื่องแฟ็กซ์อัตโนมัติ
1 เครื่อง
2.2.3.18 ไมโครคอมพิวเตอร์
309 เครื่อง
2.2.3.19 ชุดตัดต่อและบันทึก VCD , CD, DVD
2 ชุด
2.2.3.20 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
2 กล้อง
2.2.3.21 กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ดิจิทัล
2 กล้อง
2.2.3.22 ซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์
 ระบบปฏิบัติการ / เครือข่าย
Windows
 Multi Media
Sony Vegas
Adobe Master Colleetion CS6
Sound Forge Pro 10
Camtasia Studio
Visual BASIC
C, C++, Visual C, C Builder
Java
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็นเพิ่มเติม ในส่วน
ของคณะและสาขาวิชา มีการจัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความสนใจที่จะทา
การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
จัดให้ มีการประชุมร่ ว มกัน ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ ความเห็ นชอบ
การประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
ดาเนินการจัดจ้างอาจารย์พิเศษเฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยการพิจารณา
จะต้องผ่านการกลั่ นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวางแผนล่วงหน้าในการจ้างเป็นรายภาค
การศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งเป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยทางวิชาการด้านการเรียนการสอน และระเบียบการปฏิบัติงานการประกอบอาชีพทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องทาหน้าที่อาจารย์ ที่ป รึ กษาทางวิช าการให้ แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่ว โมงให้ คาปรึกษา
(office hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ จัดให้มีที่ปรึกษากิจกรรมในการจัดทากิจกรรมของ
นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถที่จะยื่นคาอุทธรณ์การประเมินผล และความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1) ศึกษาข้อมูลความต้องการกาลั งคนในสาขาวิทยาการคอมพิว เตอร์ เพื่อนามาใช้ประกอบการวาง
แผนการรับนักศึกษา
2) อัตราการมีงานทา/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก 5 โดยมี
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ทักษะ ความเป็นผู้มีจิตอาสา และความสามารถในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3
4
5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7
ปีที่แล้ว

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละหนึง่ ครั้ง

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
13. อื่น ๆ ระบุ. . .
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
10
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
8






















































































10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งชีบ้ ังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มผี ลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บงั คับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี

12
1-5
10

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1,1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยกรรมการบริหารหลักสูตร หลังการสอนวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา และรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
กลยุทธ์การสอน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา และ/หรือมีการสังเกตการณ์สอนโดยกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
โดยสารวจและประเมินภาพรวมจากข้อมูลนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินบริหาร
หลักสูตรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะรวบรวมข้อมูล จัดทารายงานการประเมินผลเสนอประเด็น
ที่จาเป็นในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร โดยจัดประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตาม
กระบวนการดังนี้
4.1 นาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและหลักสูตร สรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร
4.3 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร

ภาคผนวก ก
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1325451

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝึกและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การแปลความ การตีความ
และการขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ เขียน และการใช้สื่อประสมในทางวิชาการใน
การนาเสนอผลการสืบค้น โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา จริยธรรมในการใช้
ภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง

1325452

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาไทยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสมกั บ อาชี พ ต่ า ง ๆ โดยเน้ น
การพูด การเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง

1325453

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสาร
จากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนาเสนอได้
การฟังเพื่อ จับใจความ การฟังเพื่อการวิเคราะห์ การฟังเพื่อการตีความ การฟังอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่านเพื่อการ
ตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง

1540204

ภาษาไทยสาหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
การฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การฟั ง
การพู ด การอ่ า น และ
การเขียนภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1335151

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพัฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษเพื่ อการฟั ง การพู ด การอ่ า น และ การเขี ย นที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน โดยใช้ศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นาเสนอความคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสากลที่ได้จากการฟังและ
การอ่าน จากสื่อที่หลากหลายการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง

1335154

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การฟังและการอ่าน การอนุมานความ การจับ
ใจความและรายละเอียดสาคัญ การสรุปความ และนาเสนอข้อมูลด้วยการพูดและการเขียน
สั้น ๆ ต่อบุคคล ต่อสาธารณะ การแสวงหาความรู้สื่อต่าง ๆ สื่อออนไลน์สาธารณะ และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม

1335151

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาส
ต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การอ่านสรุปความ การเขียนในงานอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ศัพท์
สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1335154

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรู้เบื้องต้นของภาษาอังกฤษด้านเสียงและโครงสร้างทางภาษา คาศัพท์ ความหมายของ
ประโยค การเรี ยงล าดับคา การออกเสี ยงคา วลี และประโยค เพิ่มพูนทักษะการสื่ อสาร
ระดับพื้นฐาน เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 1,500 คา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบริบทของผู้เรียนและ
สากล

1335155

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ตามบริ บ ท การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ทั้ ง เนื้ อ หาและวิ ธี ก ารตามสถานการณ์ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ การนาเสนอสินค้า การสื่อสารทางธุรกิจท้องถิ่นและสากล
ทั่วไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1335156

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างบูรณาการ ใช้คาศัพท์ สานวน และภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
บริบทในอาเซียน ศึกษาข้อมูลความรู้ระดับพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาทักษะ
การนาเสนอความคิด ความรู้ การอภิปราย การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ
การแสวงหาความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

1550107

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
การศึ กษาและพั ฒนาทั กษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
การสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นาเสนองานทางวิชาการ และการฝึกสอนใน
สถานการณ์จริง โดยใช้คาศัพท์สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม

1345151

ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝึกทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาพม่า ระบบเสียง คา ประโยคระดับพื้นฐาน

1345154

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาพม่ า เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิ ตประจ าวั น โดยใช้ค าศัพ ท์ ส านวนและรู ปประโยคที่ ถูก ต้อ งเหมาะสมเชิง สั ง ค มและ
วัฒนธรรม

1355151

ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน( ฮั่นอวี่ พินอิน )การอ่านออก
เสี ย งที่ ถู ก วิ ธี แ ละเป็ น มาตรฐานสากล บู ร ณาการทั ก ษะ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และ
การเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝึกท่องจาบทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และเขียนประโยค
พื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์พื้นฐาน

1355154

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

60
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

1365151

ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาฮินดี ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์ และสานวนพื้นฐานได้

1365154

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาฮิ น ดี เ พื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต
ประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม

1375151

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์ และ
รูปประโยคขั้นพื้นฐานได้

1590102

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1415151

ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมร ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวันและ
เรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์และสานวนพื้นฐานได้

1415154

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาเขมรเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม และ
วัฒนธรรม
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1445151

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรู้ตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคา ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

1445154

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
เรี ย นรู้ ทักษะการอ่านและการออกเสี ยงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและฝึ กทักษะการ
สนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการใช้ คาศัพท์ สานวนต่างๆ
ตามวัฒนธรรมของเกาหลี

1415151

ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Malay
ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษามลายูระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน

1415154

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต
ประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม

1425151

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝึ กทัก ษะด้ านการฟั ง พูด อ่า น เขียน ภาษาเวี ยดนามในระดับต้ น และศึก ษาโครงสร้า ง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน

1425154

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาเวี ย ดนามเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้คาศัพท์ ส านวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสั งคมและ
วัฒนธรรม
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1050101

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแย้ง ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ และการ
เสริมสร้างสุขภาวะ

1050102

ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบ ทักษะชีวิตในด้านส่วน
บุคคล ครอบครัว ด้านสังคม การเรียนรู้การพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความสมดุลในการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

1050103

จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็ นมา แนวคิด ทฤษฏี และความส าคัญของการสร้างสันติภ าพในโลก
ยุคใหม่ ภาวะผู้นาและการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ การอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข วิถีทาง
สู่สันติภาพ และ ความสมานฉันท์ รวมทั้งการประยุกต์หลักศาสนาในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างสันติวิธี

1050213

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่ อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร
โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการ
ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
องค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ จริยธรรม หลักจริยธรรม เพื่อการ
ดาเนิน ชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาญ การ
แก้ปัญหา การเรียนรู้การพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อ
การดารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข
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1520101

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริหารกลยุทธ์และ
ทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ สืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการ
นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเสนอสารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการ มี
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

1345152

ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การคิดสังเคราะห์เชิงระบบ การคิดประเมินเชิง
ระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่ว่าแต่ละสิ่งล้วนเป็นหนึ่ง
หน่ว ยระบบและมีความเป็นระบบ สิ่งเหล่านั้น เช่น ตนของตนเอง บุคคลอื่น องค์กร
ทรัพยากร สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

1345153

การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมาย ความสาคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิดเชิง
สร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์
วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดแบบสร้างสรรค์ การสร้างต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิง
สร้างสรรค์

4515151

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลั ก สู ต รสุ น ทรี ย ศาสตร์ การรั บ รู้ ความงามทางธรรมชาติ และศิ ล ปะ
การพัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์ รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของ
งานทัศนศิลป์ในโลกศิลปะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพือ่ การพัฒนา อารมณ์ ความรู้สึกและจิตใจ
ของตนเอง ให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก้าวทันโลกในปัจจุบัน
และอนาคตต่อไป

4515152

ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชร
คติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏี
และการฝึกปฏิบัติทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงาน
ทางช่าง
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4535151

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ การรับรู้ความงามทางธรรมชาติ ความสาคัญ ที่มา ลักษณะและ
ชนิ ด การแสดงของไทย สากล ที่ มี ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ไทย นาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ ง นาฏศิ ล ป์ ท้ อ งถิ่ น
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะ
ทางนาฏศิลป์

4545151

สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีส ากล และดนตรีอาเซียน ผ่ าน
ประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่สุนทรียภาพและการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดาเนินชีวิต
ได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทางดนตรี

2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ลั ก ษณะ ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี แ ละ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนาองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน

4350104

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความส าคัญของสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ห่ ว งโซ่
อาหาร ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้ อน
เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มการจั ด การทรั พ ยากรโดยเน้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4350105

เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและ ชาติพันธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
เพชรบุ รี ปั ญหาและการแก้ปัญหาทางสั งคม แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒ นา
ท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี
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2500101

การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่ เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ใช้ในประเทศ
ไทย การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยกรุง
ศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง และภายหลัง
เปลี่ ย นแปลงการปกครองจนถึงในปัจจุ บัน ความเป็น มาของอานาจ ค่า นิยมที่ มุ่งเน้นถึ ง
ผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบพลเมือง และระบบการบริหาราชการไทยในปัจจุบัน

2500102

วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิ วั ฒ นาการและความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยผ่ า นลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์
การตั้งถิ่นฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาที่ส่งเสริมการปรับตัวและดาเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาสังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์ของไทยและของโลกในปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก

2500103

ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลโลกที่ดี สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและความจาเป็นของ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรั บผิดชอบ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของสถาบันต่างๆ
ศึกษาความเป็นประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อสิ่ง
ต่างๆ ของโลก ตระหนักถึงความสาคัญของบริบทโลก ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และการ
ตัดสินใจทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อความสมดุลของโลก

2500106

อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เปูาหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การ
พัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่าง
วัฒ นธรรม การเคลื่ อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้า
มนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษา
ข้อมูล การนาเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
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2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานและการประยุกต์ใช้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ และพระมหากษัตริ ย์ กับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2500108

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตน ตามสถานภาพและบทบาทของตนเองส่งเสริมให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาททางสัง คม เคารพ
กฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่นมีภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตอย่างไม่ประมาท
และมีความรั บ ผิ ดชอบต่อสั งคมใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่ านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็นจริ ง
วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา การทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

2500109

สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสร้างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณค่าของนักศึกษาที่มี
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่ว นร่ว มในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม สร้าง
จิตสานึกต่อส่วนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให้เหมาะสมต่อกาลเทศะ
มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคม ใช้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็นจริง ทั้งสถานการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไข
ปัญหา การจัดทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

2500110

อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ต ามวิ ถี ไ ทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค่ า นิ ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน ภาษา ศาสนาและการดารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่
ละท้องถิ่น วันสาคัญต่างๆ มารยาทไทย นาฏศิลป์ไทย อาหารไทยการเสริมสร้างและอนุรักษ์
ความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย

2500111

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ปั ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ปั จ จั ย เงื่ อ นไข ที่ ท าให้ เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิช อบ วิเคราะห์ บู ร ณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุ จ ริ ต การปู องกั น แก้ ไ ขปั ญ หาในปั จ จุ บั น มาตรการในการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต นโยบาย มาตรการต่างประเทศ นโยบายในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
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2560101

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็นต้องใช้ ในชีวิตประจาวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เ ปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพัน ธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิ ทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญา กฎหมาย
ระหว่างประเทศ การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจาวัน

1345151

การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุร กิจ ขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ
ทางด้านการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดย่อม การควบคุมทาง
การเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่
ประสบผลสาเร็จ การเป็นผู้ประกอบการ โดยการรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

1345154

ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสาคัญของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาทของผู้นา
และผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้ นา การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้นา ทักษะการ
ทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

1345351

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลักการ
คานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและ
การเงิ น ระหว่ า งประเทศในดุ ล การช าระเงิ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก เศรษฐศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน

1345352

การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเปูาหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่อาศัย การ
บริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหาร
ความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของบุคคล การ
วางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ
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1455151

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยบนเว็ บ ส าหรั บ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ การชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
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4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ด้านพลั งงานและภาวะโลกร้ อน ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อม และด้า น
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้

4010702

วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ส ารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟูา
ในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม
การเมือง และวัฒนธรรมใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาใน
ชีวิตได้

4010703

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและ
บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติท างธรรมชาติ ผลกระทบและการปูองกันอันตรายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
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4020101

เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสี ฟัน สารทาความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยา
รักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี
และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น

4020102

เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทยด้ า นต่ า ง ๆ การดื่ ม การกิ น หรื อ
การแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยา
เคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความ
งามและการดารงชีวิต

4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ์ การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษ์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์

4030002

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของพื ช พรรณต่ อ ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช พรรณ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ

4030003

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวัน
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4040101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวั น สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้ใน
การชาระค่าไฟฟูาและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ และคณิตศาสตร์
ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุษ ย์ ความคิ ด สร้า งสรรค์ การคิด เชิ ง ระบบ การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิ งเส้ น และการนามาประยุ กต์ ใช้ ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรียนรู้ความสาคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร ยา
และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ เห็นประโยชน์ของการออกกาลังกาย ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อ
สุขภาพของประชากรในอาเซียน

4070302

สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสร้างครอบครัวคุณภาพ การ
ดูแลสุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา
และการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี

4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกายและ
การสร้ า งเสริ มสมรรถภาพทางกายให้ เ หมาะสมกับวั ย ข้อควรระวัง และการปูอ งกัน การ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่น
และผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียนสนใจ ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเป็นทีม และ
ทักษะความเป็นผู้นาในทีมกีฬา
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4080102

นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันการเป็นผู้นานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการ สาหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม และทักษะความเป็นผู้นากิจกรรมนันทนาการ

4080103

รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรู้ พื้น ฐานเกี่ย วกับ รูปร่ างของมนุษย์ ที่สั ม พันธ์ กับน้ าหนั กที่เ หมาะสม ความสั มพัน ธ์
ระหว่างน้าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให้พลังงาน
ต่อการควบคุมน้าหนักตัว การคานวณน้าหนักตัวที่เหมาะสม การคานวนพลังงานที่ร่างกาย
ต้องการ การกาหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารเพื่อการลดน้าหนัก การกาหนด
โปรแกรมการออกกาลังกายการออกกาลังกายเพื่อการควบคุมน้าหนัก

4080104

วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทที่สาคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการออก
กาลังกายและการเล่นกีฬา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ในแต่ละสาขา ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการ
กีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬาวิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการการกีฬา ฝึก
ทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

4080105

ทักษะการว่ายน้า
2 (1-2-3)
Swimming Skill
ฝึกทักษะการว่ายน้า การช่วยเหลือคนจมน้า การเอาตัวรอดจากภัยทางน้าและเทคนิคของ
กีฬาว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อการเล่นกีฬาว่ายน้า
อุปกรณ์ การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติการะเบียบมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ชมที่ดีและ
ความปลอดภัย

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความส าคัญของอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหารยุโ รป คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจาชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน
สาหรับอาหารที่เป็นที่นิยม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
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4100904

การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารแพทย์ แ ผนไทยในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การดู แ ลสุ ข ภ าพ
การปูองกันโรคและความเจ็บปุวยด้วยการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุข
มูลฐาน เพื่อรักษาโรคหรืออาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ด้านความงาม โดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและสุคนธบาบัด

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึก ษาองค์ป ระกอบที่ส าคัญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การ
นาเสนอผลงาน การสื่ อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารสมั ย ใหม่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญ และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

5000101

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้
ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5040606

การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนัน ทนาการ ประเภทและพันธ์ของสัตว์
หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ อาหาร
และการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัยและความ
เพลิดเพลินรวมถึงการบาบัดโรคของมนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง

5060609

ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหล่งน้า ชายฝั่ง และนิเวศวิทยาของแหล่งน้า บทบาทความสาคัญของทรัพยากร
แหล่งน้าต่อสภาพแวดล้อมของโลก ปัญหามลพิษทางน้า และแนวทางการปูองกันแก้ไข และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า
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5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการถนอมอาหาร การเน่าเสียของวัตถุดิบ การปูองกันการเน่า
เสียโดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่าง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหารโดย
การใช้ความร้ อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น การเลื อกใช้ภ าชนะบรรจุเพื่อถนอม
อาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรู้ทักษะทางการถนอมอาหารใน
ชีวิตประจาวัน

5070613

ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรู้เบื้องต้นของขนมอบ วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาด
และการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรู้ทักษะทางการขนมอบไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไป
ประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5070614

อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้าดื่ม การอ่านฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมีและ
จุ ลิ น ทรี ย์ อ าหารที่ ส่ ง เสริ ม การมี สุ ข ภาพดี อาหารปู อ งกั น โรคและก่ อ ให้ เ กิ ด โรค ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในท้องถิ่น การสืบค้นข้อมูลด้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ

5070615

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
เครื่ อ งดื่ ม หลั ก การและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เครื่ อ งดื่ ม
ปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุรกิจ
เครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5540602

พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรู้ พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้าและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟูา และ
พลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล เป็นต้น
ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น และโครงการพระราชดาริ เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานอย่างยั่งยืน

74
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

5540603

การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เรื่ อ งการเกิ ด พลั ง งานและพลั ง งานไฟฟู า การคิ ด ค่ า ไฟฟู า เบื้ อ งต้ น การ
ประหยัดพลังงานสาหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน ความสาคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน แนว
ทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

5570103

ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟูาเบื้องต้น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟูา เครื่องมือวัดและการวัดค่าทางไฟฟูา
เครื่ องมือและอุป กรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟูา ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟูา การฝึกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟูาภายในอาคาร การบารุงและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูาพื้นฐานภายในบ้าน

5580704

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทางานและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ กล้อง
ถ่า ยภาพดิ จิ ต อล เครื่ อ งเล่ น เกมส์ หุ่ น ยนต์ เครื่ อ งดู ด ฝุุ น มั ล ติ มี เ ดี ย ระบบมั ล ติ ทั ช และ
ทัช สกรี น รู ป แบบต่า ง ๆ การอ่า นข้ อมู ล ทางด้านเทคนิ คจากคู่มื อ การเลื อกซื้อ การดูแ ล
บารุงรักษา และการซ่อมบารุงเบื้องต้น การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง

5590101

การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นการ
ตรวจสอบยานยนต์ก่อนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่
ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย และการประเมินพฤติกรรม
การขับขี่

5800101

เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เทคโนโลยีท้องถิ่นด้านเกษตร พื้นบ้าน ด้าน
อาหารและสุ ข ภาพ ด้า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้า นวั ส ดุ แ ละ
เทคโนโลยี พื้นบ้ าน ด้านการบริห ารจัดการสั งคมและการหาแนวทางปกปูองคุ้มครองภูมิ
ปัญญาด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทาการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคานวณ ทั้งใน
ราชการและธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์แผ่นตารางทาการเบื้องต้นในการจัดทาเอกสารการคานวณ
เชิงอิเล็ กทรอนิ กส์ รู ปแบบต่าง ๆ การสร้างกราฟอย่างง่าย และการนาเสนอเอกสารงาน
คานวณที่จัดทาขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคานวณให้มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อ
การค้นหา และการรักษาปลอดภัยของข้อมูล

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใช้ซอฟต์แวร์การนาเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกข้อความ การค้นหาคา
การสะกดและตรวจไวยากรณ์ของคา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจากเครื่องมือที่กาหนดให้
การทารูปร่างอัตโนมัติ การทาอักษรข้อความศิลป์ การสร้างแผนภูมิ การสร้างตาราง การทา
ภาพนิ่ง การทาพื้นหลังของเอกสารการนาเสนองาน การนาเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการ
นาเสนอ การบันทึกเสียงผู้บรรยาย การทาเสียงเอกสารนาเสนองาน และการสร้างเอกสาร
การนาเสนองานแบบเคลื่อนไหว

7130403

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิ ว เตอร์ ขั้ น พื้ น ฐาน
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทา
รายงาน การสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ ใ นการสอน กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์

8010801

การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้านและ
ชุมชน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสาคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

8010802

การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ การ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ ประสบภัยพิบัติทั้งด้านร่างกายและจิ ตสังคม ประเด็นจริยธรรมและ
กฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

8010804

ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสั ม พั น ธ์ ข องอาหารและโภชนาการกั บ มนุ ษ ย์ การบริ โ ภคอาหารอย่ า งสมดุ ล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพ การดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ

8010805

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรั ช ญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวั ฒ นาการระบบหลั ก ประกั นสุ ขภาพไทย การปฏิ รูป และ
การพัฒ นาคุณ ภาพระบบหลั ก ประกัน สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า สิ ทธิแ ละหน้ าที่ ของประชาชน
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของ
ประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

7101001

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry
เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน
ต่อเนื่อง
อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์
อนุพันธ์ และอินทิกรัล

7101002

การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
Numerical Computation and Probability
ระบบสมการเชิงเส้ นและไม่เป็นเชิงเส้น การคานวณโดยใช้เมตริกซ์และวิธีของเกาส์ การ
อินเทอร์โพเลชันและการประมาณค่า การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตของฟังก์ชัน การหา
คาตอบของสมการดิฟเฟอเรนเชียล การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การคานวณเชิงตัวเลข
ของค่าเจาะจง เวกเตอร์เจาะจงของเมตริกซ์ และความน่าจะเป็น

7102001

คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
ตรรกะประพจน์ ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น ทฤษฎีเซต การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคัล ฟังก์ชัน หลักการ
ช่องนกพิร าบ ความสั มพันธ์ กราฟและต้นไม้ วิถีและวงจร ต้นไม้ทวิภ าค ต้นไม้ทอดข้าม
ข่ายงาน และพีชคณิตบูลีน รวมทั้งการฝึกเขียนรหัสเทียมคานวณสาหรับคอมพิวเตอร์

7102002

สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics for Scientists
ความสาคัญและประโยชน์ของข้อมูลและระเบียบการทางสถิติ การสร้างเครื่องมือรวบรวม
ข้อมูล ความเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและคอมพิวเตอร์ และการออกแบบ
สารสนเทศ โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางสถิติ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลทางสถิติและจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
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2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7102101

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and Organization
ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจา มอดูลรับเข้า/ส่งออก การเชื่อมต่อ
องค์ประกอบดังกล่าว หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม เรจิสเตอร์ หน่วยคานวณทาง
คณิตศาสตร์และตรรกะ หน่วยคาสั่งและการเชื่อมต่อของหน่วยดังกล่าว สถาปัตยกรรม การ
ออกแบบชุดคาสั่งและชนิดข้อมูล หัวข้อการจัดระบบ การทาไปป์ไลน์ การจัดระบบ
คอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด

2.2 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7101201

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Computer Science
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแทนจานวนและ
ระบบเลขฐาน การดาเนินการกับบิต ตรรกะการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธีและการพัฒนา
ขั้นตอนวิธีแบบโครงสร้าง ผังงานและรหัสเทียม ภาษาโปรแกรมแบบต่างๆ การจัดการข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์

7102201

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
บทบาทและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการกับวิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์ การจัดการ
ทรัพยากร ได้แก่ การจัดการหน่วยความจา การจัดการกระบวนการ การจัดการแฟ้มข้อมูล
การจั ด การอุ ป กรณ์ ระบบปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ บบกระจาย ระบบปฏิ บั ติ ก ารการ
ประมวลผลแบบขนาน ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ และแนวโน้มการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ ๆ

7102202

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)
Data Communication and Network Systems
พื้นฐานและโพรโทคอล ในเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายไอพี เครือข่าย
แบบสลับกลุ่มข้อมูลและแบบสลับวงจร สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิตอล โพรโทคอลในชั้น
โปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต ชุดโพรโทคอลทีซีพี /ไอพี โพรโทคอล
จัดเส้นทางแบบเจาะจงและแบบแพร่เฉพาะกลุ่มโพรโทคอล ในชั้นเชื่อมต่อและเครือข่ายที่ใช้
ในการเข้าถึงหลายทาง มาตรฐานเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย รวมถึงฐานโพรโทคอลระบบ
เครือข่ายไร้สาย และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
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รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7103201

ระบบชาญฉลาด
3(2-2-5)
Intelligent Systems
หลักการและทฤษฎีทางปัญญาประดิษฐ์ การแสดงความรู้ กลยุทธ์การค้นหาข้อมูล ระบบ
ผู้เชี่ย วชาญ สถาปั ตยกรรมของระบบชาญฉลาด เทคนิคการสร้างความชาญฉลาดให้ แก่
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่อง การให้เหตุผลแบบใช้กรณีข้อมูลเป็นฐาน ขั้นตอน
วิธีพันธุกรรม ตรรกศาสตร์คลุ มเครือ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ตัวแทนอัจฉริยะ และ
แนวโน้มการบูรณาการเทคนิคต่างๆ ให้เกิดเป็นระบบชาญฉลาด รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการใช้งานระบบชาญฉลาด

7103202

กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
Graphics and Visual Computing
พื้นฐานขั้นตอนวิธีสาหรับรูปทรงทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ปฏิสัมพันธ์ การสร้างรูปทรงด้วย
โอเพนจี แ อลแบบทั น เวลา การมองเชิง ไปป์ ไลน์ การสร้า งรู ป เรขาคณิ ต 3 มิ ติ การย้ า ย
ตาแหน่ง การตั้งโมเดลกล้อง การให้แสง การส่องแสงและการสร้างพิกเซล
2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

7101301

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
แนวคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง ขั้นตอนการสร้าง
การแปล และการกระทาการโปรแกรม ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดาเนินการ นิพจน์และข้อความ
สั่ง คาสั่งรับเข้า/ส่งออก คาสั่งควบคุม การตัดสินใจ และการทาซ้า โปรแกรมย่อย ตัวแปร
แบบโลคอลและโกลบอล การส่ งผ่านพารามิเตอร์ โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสร้างภาษาใดภาษาหนึ่ง

7101302

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Programming
การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ากับแบบเรียกซ้า ตัวแปรแบบแถวลาดับ การประยุกต์ใช้ตัวแปร
แบบแถวล าดั บ การประมวลผลข้ อ ความ/สตริ ง ตั ว ชี้ แ ละการเข้ า ถึ ง ต าแหน่ ง ใน
หน่วยความจา ตัวแปรแบบระเบียน รายการโยงและต้นไม้ การประยุกต์ใช้ตัวแปรแบบตัว
ชี้และระเบียน ประเภทของแฟ้มข้อมูล และการประมวลผลแฟ้มข้อมูล โดยเลือกภาษาการ
เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างภาษาใดภาษาหนึ่ง

7101303

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
ประเภทของข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล โครงสร้าง
แบบแถวล าดั บ รายการโยง กองซ้ อ น แถวคอย ต้ น ไม้ กราฟ ขั้ น ตอนวิ ธี ใ นการ
ดาเนินการกับโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ การค้นหาข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล ขั้นตอนวิธีการ
ค้นหาข้อมูลและ การจัดเรียงข้อมูล การจัดการไฟล์ข้อมูล โอใหญ่
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

7102301

หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Principles and Object-Oriented Program
หลักการและระเบียบวิธีการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกาหนดคลาส ลักษณะประจา วิธีการ
กาหนดตัวแปรกรณีตัวอย่าง การส่งผ่านค่า การห่อหุ้ม การป้องกันด้วยตัวระบุ การเข้าถึง
ภาวะพหุสัณฐาน วิธีโหลดเกิน ตัวต่อประสาน การรับทอด การกาหนดสาระสาคัญ การระบุ
และการอธิบายวัตถุ โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมในปัจจุบัน

7103301

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
ความหมายของซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ดี กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ ตัวแบบการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ มุมมองและรูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบส่ว นต่อ
ประสานกั บ ผู้ ใ ช้ แ ละเครื่ อ งมื อ การทดสอบซอฟต์ แ วร์ และการบริ ห ารโครงการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม

2.4 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7102401

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction
หลักการและความหมายของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการรับรู้
และรู้ จาของมนุษย์ รู ปแบบปฏิสั มพันธ์ กระบวนพัฒ นาระบบต้นแบบโดยเน้น ผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สร้างส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ การสร้างส่วนนาเข้าข้อมูลการทวนสอบข้อมูลและนาเข้าข้อมูล
การแจ้งเตือน และการช่วยเหลือผู้ใช้งาน

7102402

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
องค์ป ระกอบของระบบฐานข้อมูล คุณลั กษณะของฐานข้อมูล ประโยชน์ข องฐานข้อมู ล
สถาปัตยกรรมเค้าร่างสามระดับและความเป็นอิสระของข้อมูล รูปแบบของแบบจาลองข้อมูล
กฎของแบบจาลองข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การสร้างแบบจาลองข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูล การทาให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน และการประยุกต์ใช้ในองค์การต่าง ๆ

7103401

ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management Systems
องค์ประกอบ หน้าที่ และหลักการทางานของระบบการจัดการฐานข้อมูล เช่น การควบคุม
ภาวะพร้อมกัน การกู้ข้อมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงของฐานข้อมูล โดย
เลือกศึกษาซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

7104901

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(0-3-6)
Computer Science Project
ศึกษาปัญหาทั่วไปหรือปัญหาเฉพาะเรื่องเพื่อทาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์
ปั ญ หา ออกแบบขั้ น ตอนการแก้ ปั ญ หาบนพื้ น ฐานความรู้ ท างทฤษฎี ต่ า ง ๆ และพั ฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้นให้มีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลให้คาแนะนา

2.5 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

7102501

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
Systems Analysis and Design
ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ ระบบ องค์ประกอบของระบบ ประเภทของระบบงาน
คอมพิ ว เตอร์ ขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาระบบ การสร้ า ง
แบบจาลองของระบบการออกแบบระบบ และการทาเอกสารของระบบ

7103501

การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Personal Development for Information Technology Entrepreneur
คุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้ประกอบการ กฎหมายและข้อปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับภาษีทางธุรกิจ จริยธรรม/ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาส
และวิธีการคัดเลือกความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ กระบวนการในการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ
แหล่งข้อมูลสู่การลงทุนและการระดมทุน การสร้างทีม การวางแผนพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพ
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุน
การบริหารจัดการทั้งระบบ

7103502

กฎหมายและจริยธรรมสาหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Law and Ethics for Computer Professional
ความหมายและความสาคัญของจริย ธรรมสาหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัว
หลั กการเกี่ย วกับ ลิ ขสิ ทธิ์ ทรัพย์ สิ นทางปัญญา การคุ้มครองสิ ทธิ์และกฎหมาย หรื อ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ในฐานะนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และผู้บริหาร รวมทั้งการศึกษา
และวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3) กลุ่มวิชาเลือก
3.1 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

7102102

ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Logic
ระบบเลขฐาน การเปลี่ยนฐานเลข ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภททีทีแอลและ
ซีมอส คณิตศาสตร์ของบูลีน และกฎของดิมอร์แกน การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การลด
ตัวแปรในฟังก์ชัน วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์และคอมพารา
เตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล และสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ และชิปเรจิสเตอร์แบบ
ต่าง ๆ วงจรพื้นฐานการเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลและแอนะล็อก การนาไปใช้งาน โครงสร้างและ
การใช้งานหน่วยความจาแบบต่าง ๆ

7102103

ภาษาแอสเซมบลี
3(2-2-5)
Assembly Language
สถาปัตยกรรมของไมโปรเซสเซอร์ หน่วยประมวลผล เรจิสเตอร์ หน่วยความจา ระบบบัส
ระบบต่อประสาน ไบออส การขัดจังหวะ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องมือในการพัฒ นา
โปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี และชุดคาสั่งการถ่ายโอนข้อมูล คาสั่งคานวณ วิธีการ
อ้างอิงตาแหน่ง คาสั่งตรรกะและการควบคุม คาสั่งดาเนินการกับบิต คาสั่งประมวลผลข้อมูล
สายอักขระ คาสั่งโปรแกรมย่อยและการขัดจังหวะ คาสั่งประมวลผลข้อมูลรหัสแอสกีและ
บีซีดี คาสั่งประมวลผลตาราง คาสั่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง คาสั่งติดต่อกับแฟ้มข้อมูล
การใช้บริการของไบออส และการใช้บริการของระบบปฏิบัติการ

7102104

สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ
3(2-2-5)
Architecting for The Cloud
วิวัฒนาการของการประมวลผลแบบกลุ่มก้อนเมฆ สถาปัตยกรรมกลุ่มก้อนเมฆ รูปแบบการ
ให้บริการของกลุ่มก้อนเมฆ การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มก้อนเมฆ การบริหารจัดการ
กลุ่ มก้ อนเมฆ ความปลอดภัย ในกลุ่ มก้ อนเมฆ การเลื อ กใช้รู ปแบบการบริก ารแบบกลุ่ ม
ก้อนเมฆ การตรวจสอบภายในกลุ่มก้อนเมฆ และผลกระทบจากการใช้การบริการแบบกลุ่ม
ก้อนเมฆ

7104101

การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว
3(2-2-5)
Embedded System Programming
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบแบบฝังตัว โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละแบบ
การออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้งานและการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในระบบฝังตัวการเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุต ตัวตรวจรู้สัญญาณ
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3.2 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

7102203

ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Syntax and Semantics of Programming Languages
ภาษากับไวยากรณ์และความหมาย การตัดคาและความคลุมเครือ รูปแบบปกติบาร์คัส
(บีเอ็นเอฟ) ไวยากรณ์ของสถานะจากัดและตัวรู้จา การสแกนคา การสร้างตารางสัญลักษณ์
ภาษาไร้บริบท พุชดาวน์ออโตมาตา เทคนิคการตัดคาแบบไร้บริบท คาสั่งเรียกซ้า การแปล
ความแบบมีลาดับสาคัญและการแปลความจากซ้ายไปขวาแบบง่าย (เอสแอลอาร์) และการ
แปลไวยากรณ์แบบโดยตรง

7103203

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Analysis and Design
หลักการวิเคราะห์กับวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ หลักการใช้ยูเอ็มแอล
แผนภาพแสดงโครงสร้าง แผนภาพแสดงพฤติกรรม การทดสอบระบบ การทาเอกสารของ
ระบบ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

7103204

หลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Computer Security
หลักการของความมั่น คงคอมพิวเตอร์โ ดยทั่วไป แนวโน้มของความมั่นคง มโนภาพทั่วไป
เกี่ยวกับความมั่นคง ความมั่นคงชนิดต่าง ๆ ความมั่นคงในองค์กรและบทบาทของคนด้าน
ความมั่นคง การโจมตีและซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย กลไกการป้องกันทางด้านความมั่ นคง
การดาเนินการด้านความมั่นคง นโยบายทางด้าน การจัดการ ความมั่นคง ตัวแบบการ
จัดการความมั่นคง การจัดการความเสี่ยง และความมั่นคงกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติทางด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์

3.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7102302

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Object-Oriented Programming
นาหลักการและระเบียบวิธีเชิงวัตถุสู่การปฏิบัติ โดยศึกษาและพัฒนาระบบ เขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุให้ถึงพร้อมด้วยกลไก การซ่อน การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน การรับทอด การกาหนด
สาระสาคัญและการอธิบายวัตถุ โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมในปัจจุบัน

7102303

โครงสร้างข้อมูลขั้นสูงและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Advanced Data Structures and Algorithms Analysis
ต้นไม้ ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค ต้นไม้ได้ดุล ต้นไม้หลายทาง ต้นไม้แบบบี ทรัย การค้นคืน
สารสนเทศ แฟ้มผกผัน การค้นคืนโดยดรรชนี และการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
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รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7102304

การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์
3(2-2-5)
Event-Driven Language Programming
หลักการและระเบียบวิธีการโปรแกรมภาษาภาพ การสร้างวัตถุบนจอภาพ การออกแบบและ
กาหนดเหตุการณ์ให้กับวัตถุ การโปรแกรมวัตถุให้ทางานตามเหตุการณ์ และการออกแบบ
โปรแกรม โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมภาษาภาพภาษาใดภาษาหนึ่ง

7103302

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ โพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบของ
เว็บไซต์ ระบบการนาทาง สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ สภาวะแวดล้อมของโปรแกรมประยุกต์
บนเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่าย สถาปัตยกรรม
เอ็นเทียร์ กระบวนการพัฒ นาที่เน้นผู้ใช้ เครื่องมือสาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เทคโนโลยีการบริการบนเว็บ โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บที่นิยมในปัจจุบัน

7103303

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Device Programming
ศึกษาภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและ
ข้อจากัดของอุปกรณ์ เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบ
สาหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจาและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้
การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย

7103304

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Network Programming and Internet Protocol
การจัดชั้นโพรโทคอลประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมระบบ
โมบาย เอเจนท์ การจัดเส้นทางแบบพลวัต ด้วยข้อกาหนดที่ใช้ในการหาเส้นทางบนระบบ
โครงข่ า ย รวมถึ ง การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ เข้ า ถึ ง โพรโทคอลผ่ า นทางซ็ อ กเก็ ต โดยให้ ฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อสื่อสารกันบนเครือข่ายที่ทันสมัย

7104301

การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
หลั กการ แนวคิ ด และวิธี การส าหรั บการประมวลผลภาพดิ จิ ทั ล การสร้ างภาพ การหา
ขอบภาพ การแยกแยะภาพ การหาเส้นขอบของวัตถุในภาพ การมองภาพในสองมิติ การแทน
รูปร่างของวัตถุในภาพ วิธีการรับเข้าและส่งออกภาพ คุณสมบัติของระบบการมองเห็นของ
มนุษย์ คุณสมบัติของลักษณะพื้นผิว ระบบสี การทางานกับจุดสี การกรองภาพ และการหา
ความสัมพันธ์ในภาพ การแปลงรูปและการแยกแถบสี การปรับปรุงคุณสมบัติของภาพ การ
ปรับสี การขยายภาพ การลดขนาดภาพ การแยกคุณสมบัติในภาพและการประยุกต์ใช้งาน
ด้านการประมวลผลภาพ
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รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7104902

สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(1-2-6)
Seminar in Computer Science
เป็นรายวิชาสาหรับให้นั กศึกษา ศึกษาค้นคว้าปัญหาหรือเรื่องที่ส นใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม รวบรวมเรียบเรียง และนาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า

7104903

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Topic in Computer Science
เป็น รายวิชาส าหรับ เรีย นปกติในชั้นเรียนตามที่นักศึกษาสนใจและคณะกรรมการประจา
สาขาวิชาเห็นชอบ โดยเนื้อหาวิชาจะต้องมีขอบข่ายของวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตรนี้

3.4 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7103402

เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ ง านสื่ อ ต่ า งๆ ทั้ ง รู ป ภาพ ตั ว อั ก ษร
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ เครื่องมือในการจัดการ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสาหรับ สื่อประสม และวิธีการนาส่งสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

7103403

การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
ความเป็นมาของการค้นคืนสารสนเทศ ตัวแบบของระบบการสืบค้น การวัดผลการสืบค้น
ค่าการจาได้ ค่าความแม่นยา ภาษาการสอบถาม การขยายผลการสอบถามและการป้อน
ความเกี่ยวพันย้อนกลับ ตัวแทนข้อความ การประมวลผลข้อความ การสร้างดัชนีและการ
ค้นหา และการนาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

7103404

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ลักษณะสาคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต ตัวแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงินออนไลน์ ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

7103405

เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Mining Techniques
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ประเภทความรู้ การค้นพบองค์ความรู้จากฐานข้อมูล คลังข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่ การเตรียมข้อมูล หลักการและเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล เพื่อการ
จาแนกประเภทข้อมูลการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ การจัดกลุ่มข้อมูล การประมาณค่าการ
พยากรณ์ และการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้
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รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7103901

การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Introduction to Research in Computing
หลั ก และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ความส าคั ญ ลั ก ษณะของงานวิ จั ย ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย ตัวแปร
สมมุติฐาน และ การทดสอบสมมุติฐาน การกาหนดตัวแปร การตั้งสมมุติฐาน การสารวจ
งานวิจัย ที่เกี่ย วข้องและ การทบทวนวรรณกรรม การวางแผน การวิจัย การกาหนด
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเขียนโครงร่างงานวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการอภิปรายผลการวิจัย การ
จัดทารายงานการวิจัยเพื่อ การนาเสนอในการประชุมวิชาการ

7104401

การวิจัยดาเนินงาน
3(2-2-5)
Operation Research
ความเป็ นมา และแนวทางการนาการวิจัยดาเนินงานไปใช้ในการตัดสินใจ การประยุกต์
โปรแกรมเชิงเส้นที่สาคัญ เช่น วิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีเกมส์
การวางแผนโครงการด้วยเพิร์ท/ซีพีเอ็ม ตัวแบบสินค้าคงคลัง และตัวแบบแถวคอย

3.5 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

7101501

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
English for Computing Technology
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี
อนุประโยค ประโยค การใช้คาสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม และ
ประโยคความซ้อนเพื่ออธิบายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการทางานของทัศนูปกรณ์และ
การเปรี ย บเทีย บข้อมูล การอ่านและการฟั งบทสนทนาภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

7101502

ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Technical English for Computing
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง การพู ด การฟั ง การอ่ า น และการเขี ย น เกี่ ย วกั บ การ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม
การติดตั้ง และการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์

7102502

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Information System for Management
สารสนเทศ ตัวแบบการจัดการสารสนเทศ การออกแบบสารสนเทศ ความเป็นมาของระบบ
สารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ รูปแบบระบบ
สารสนเทศภายในองค์กรและข้ามองค์กร ความเกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้ างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสารผ่ านเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การระบบสารสนเทศ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ การตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ การรั ก ษาความมั่ น คงของระบบ
สารสนเทศ การบารุงรักษาระบบสารสนเทศ และการนาระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดเป็นองค์กรดิจิทัล
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รหัส

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

7104501

การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้
3(2-2-5)
Knowledge Management and Learning Organization
ความรู้ แรงงาน ทุนมนุษย์ การจัดการความรู้ การจัดรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังคม
แห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์การจัดการความรู้ การออกแบบและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้และองค์การการ
เรียนรู้

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7104801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(60)
Preparation for Field Experience
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้ององค์การภาครัฐ หน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจ ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสั มพันธ์ในการ
ทางานกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

7104802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6(540)
Field Experience
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การภาครัฐ หน่วยงานหรือสถานประกอบ
การธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และประสบการณ์ในอาชีพ

7104803

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(60)
Preparation for Cooperative Training
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางานกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิค
การเขียนรายงานและการนาเสนอโครงงาน

7104804

สหกิจศึกษา
6(600)
Cooperative Training
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันและสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การจัดทารายงาน
และนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
หรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559
เหตุผล
โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร
 ปรับจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต หลักสูตรเดิมจากเดิมไม่น้อย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต กว่า 120 เป็นไม่น้อยกว่า 136
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต หน่วยกิต โดยเพิ่มในหมวดวิชา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต เฉพาะด้าน 5 กลุม่ ย่อยตาม
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต มคอ.1 จานวน 12 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต และเพิ่มจานวนหน่วยกิตใน
รายวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
84 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
100 หน่วยกิต จากเดิมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกนพื้นฐานการคานวณ
12 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกนพื้นฐานการคานวณ
12 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับ
54 หน่วยกิต ตามมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
3 หน่วยกิต
- ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมฯ
- ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมฯ
3 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรายวิชา
15 หน่วยกิต
- โครงสร้างพื้นฐานระบบ
- โครงสร้างพื้นฐานระบบ
15 หน่วยกิต ทางด้านฝึกประสบการณ์
12 หน่วยกิต
- เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
- เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
15 หน่วยกิต วิชาชีพฯ เท่ากับจานวน
6 หน่วยกิต
- เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
- เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
12 หน่วยกิต หน่วยกิตรายวิชาทางด้าน
6 หน่วยกิต
- องค์การและระบบสารสนเทศ
- องค์การและระบบสารสนเทศ
9 หน่วยกิต สหกิจศึกษา
2.3 วิชาเลือก
27 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก
27 หน่วยกิต  ปรับระบบการจัดรหัสวิชา
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 หน่วยกิต
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต เฉพาะด้านใหม่ทั้งหมดตาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต ภาคผนวก ค
6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559
เหตุผล
กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานการคานวณ
7102704 การคานวณเชิงตัวเลข
3(3-0-6) 7101002 การคานวณเชิงตัวเลข
3(3-0-6)  ปรับชื่อวิชา และเนื้อหา
และความน่าจะเป็น
7101703 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) 7102002 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)  ปรับเนื้อหา และเพิ่มจานวน
ชม.ฝึกปฏิบัติการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
7101301 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 7101201 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)  ปรับเนื้อหา
7103403 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 7102202 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)  ปรับชื่อวิชา และเนื้อหา
7103402 ระบบชาญฉลาด
3(2-2-5) 7103201 ระบบชาญฉลาด
3(2-2-5)  ปรับเนื้อหา
7102201 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)  ย้ายมาจากกลุ่มเทคโนโลยี
และวิธีการทางซอฟต์แวร์
ตาม มคอ.1
 ย้ายไปยังกลุ่มเทคโนโลยีและ
7102302 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
วิธีการทางซอฟต์แวร์

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559
เหตุผล
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
7103305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5) 7103301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)  ปรับเนื้อหา
7101303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)  ย้ายจากกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบ
7102301 หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชา โดยปรับเนื้อหา
รายวิชาเลือกเดิม คือ
7103407 การโปรแกรมเชิง
วัตถุ ให้เป็นวิชาบังคับ 1 วิชา
และเลือก 1 วิชา เพื่อให้
นักศึกษาเลือกเรียนเน้นทักษะ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 ย้ายไปยังกลุ่มโครงสร้าง
7042302 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
พื้นฐานของระบบ

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559
เหตุผล
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
7103202 การจัดการสารสนเทศและระบบ
3(2-2-5) 7102402 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)  ปรับเนื้อหา โดยเพิ่มรายวิชา
ฐานข้อมูล
7102502 ระบบสารสนเทศ
7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5) เพื่อการจัดการเป็นวิชาเลือก
ในกลุ่มเดียวกัน และเพิ่ม
รายวิชา7103401 ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเพื่อเน้น
ทักษะความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
7102401 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
3(2-2-5)  ปรับเนื้อหาให้เน้นการฝึก
ทักษะให้สอดคล้องกับมคอ.1
คอมพิวเตอร์
และย้ายมาเป็นวิชาบังคับใน
กลุ่มวิชาเดียวกัน
7104904 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(0-0-9) 7104901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(0-3-6)  ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
710320 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5) 7102501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)  ปรับเนื้อหา
7022101 คุณธรรมสาหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 7103502 กฎหมายและจริยธรรมสาหรับอาชีพ
3(3-0-6)  ปรับชื่อวิชา และเนื้อหา
นักคอมพิวเตอร์
7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559
เหตุผล
กลุม่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(60)  เพิ่มรายวิชา
7104801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
3(450) 7104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6(540)  เพิ่มจานวนหน่วยกิต และ
ปรับจานวนชั่วโมง
คอมพิวเตอร์
7104803 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(600) 7104804 สหกิจศึกษา
6(600)  ปรับจานวนหน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
 เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
 เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
 ปรับชื่อวิชา
 ย้ายมาจากกลุ่มเทคโนโลยี
และวิธีการทางซอฟต์แวร์
 ย้ายไปยังกลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์
 ปรับเป็น 2 วิชา โดยกาหนด
เป็นวิชาบังคับของกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
1 วิชา คือ 7102301
หลักการและการโปรแกรม
เชิงวัตถุ และวิชาเลือก 1
วิชา ซึ่งเน้นทักษะ ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
7102104 สถาปัตยกรรมของกลุ่มก้อนเมฆ
3(2-2-5)
7104101 การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว
3(2-2-5)
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
7103408 หลักการความมั่นคงคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 7103204 หลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
7102203 ไวยากรณ์และความหมายของภาษา
3(2-2-5)
โปรแกรม
7102303 โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
และการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
7103407 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5) 7102302 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
3(2-2-5)

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
 ปรับชื่อวิชา และเนื้อหาวิชา
 ปรับเนื้อหา
 ย้ายมาจากกลุ่มโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ
 เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
 เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
 เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
 ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ
 ย้ายไปอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี
เพื่องานประยุกต์
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (ต่อ)
7103411 การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
3(2-2-5) 7102304 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์ 3(2-2-5)
7104903 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6) 7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
7102303 โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
และการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
7103303 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
7103304 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย
3(2-2-5)
และโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
7104301 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
7102406 ไวยากรณ์และความหมายของภาษา
3(2-2-5)
โปรแกรม
7053901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559
เหตุผล
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
7104306 การทาเหมืองข้อมูล
3(2-2-5) 7103405 เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)  ปรับชื่อวิชา และเนื้อหา
7103901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)  ย้ายมาจากกลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์
7103403 การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
 ย้ายไปเป็นวิชาบังคับในกลุ่ม
7103204 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
7011701 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
3(2-2-5) 7101501 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
3(2-2-5)  ปรับชื่อวิชา และเนื้อหาจาก 3
รายวิชา ให้เหลือเพียง 2
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์
7011702 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
3(2-2-5) 7101502 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) รายวิชา
คอมพิวเตอร์ 2
7102703 ภาษาอังกฤษเทคนิควิทยาการ
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
7102502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาตามข้อกาหนดใน
มคอ.1
7104501 การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้ 3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานการคานวณ)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
7102704

เหตุผล

การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
 ปรับชื่อวิชาเนื่องจากเพิ่ม
Numerical Computation and Probability
เนื้อหาความน่าจะเป็นให้
ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การคานวณโดยใช้เมตริกซ์และวิธี
สอดคล้องกับมคอ.1
ของเกาส์ การอิ น เทอร์ โ พเลชั น และการประมาณค่ า การหาอนุ พั น ธ์
และ การอินทิเกรตของฟังก์ชัน การหาคาตอบของสมการ ดิฟเฟอเรนเชียล
การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การคานวณเชิงตัวเลขของค่าเจาะจง
เวกเตอร์เจาะจงของเมตริกซ์ และความน่าจะเป็น
7102002 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
ความสาคัญและประโยชน์ของข้อมูลและระเบียบการทางสถิติ การสร้าง
กระชับและเน้นการคิด
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ความเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์เพื่อนาไปใช้สร้าง
และคอมพิวเตอร์ และการออกแบบสารสนเทศ โดยใช้หลักการและทฤษฎี
สารสนเทศตามยุคสมัย
ทางสถิ ติ และการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์เ พื่อ สนั บสนุน การสร้า ง
ฐานข้อมูลทางสถิติและจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
7101002
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การคานวณเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Computation
ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การคานวณโดยใช้เมตริกซ์และวิธี
ของเกาส์ การอิ น เทอร์โ พเลชั น และการประมาณค่ า การหาอนุ พั น ธ์
และการอินทิเกรตของฟังก์ชัน การหาคาตอบของสมการดิฟเฟอเรนเชียล
การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การคานวณเชิงตัวเลขของค่าเจาะจง
และเวกเตอร์เจาะจงของเมตริกซ์
7101703 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ
การแจกแจงของ ตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบ
การทดลอง การถดถอยเชิงเส้น สหสัมพันธ์การถดถอยเชิงเส้น

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีปรับชื่อวิชาและ/หรือเนื้อหาวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
7101301

พื้ น ฐานและโพรโทคอล ในเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารคอมพิ ว เตอร์ โดยเฉพาะ
เครื อ ข่ า ยไอพี เครื อ ข่ า ยแบบสลั บ กลุ่ ม ข้ อ มู ล และแบบสลั บ วงจร
สถาปัตยกรรมเครือข่าย โพรโทคอลในชั้นโปรแกรมประยุกต์ การเขีย น
โปรแกรมแบบซ็อกเก็ต ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี โพรโทคอลจัดเส้นทาง
แบบเจาะจงและแบบแพร่ เ ฉพาะกลุ่ ม โพรโทคอล ในชั้ น เชื่ อ มต่ อ และ
เครือข่ายที่ใช้ในการเข้าถึงหลายทาง มาตรฐานเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้
สาย รวมถึงฐานโพรโทคอลระบบเครือข่ายไร้สาย

เหตุผล

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 ปรับเนื้อหาให้กระชับ
Principles of Computer Science
องค์ ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ การแทนข้ อ มู ล ในคอมพิ ว เตอร์
การแทนจานวนและระบบเลขฐาน การดาเนินการกับบิต ตรรกะการเขียน
โปรแกรม ขั้นตอนวิธีและการพัฒนาขั้นตอนวิธีแบบโครงสร้าง ผังงานและ
รหัสเทียม ภาษาโปรแกรมแบบต่างๆ การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์
7101201
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หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Computer Science
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
การแทนจานวนและระบบเลขฐาน การดาเนินการกับบิต การจัดโครงสร้าง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตรรกะการเขียนโปรแกรมและการเขียนรหัส
เที ย ม ขั้ นตอนวิ ธี แ บบโครงสร้า ง การพั ฒ นาขั้ น ตอนวิ ธี แ ละขั้ น ตอนวิ ธี
พื้นฐาน วิวัฒนาการของภาษาโปรแกรมและภาษาโปรแกรมแบบต่าง ๆ
โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นและแฟ้มข้อมูล
7103403 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Networks

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)
 ปรับชื่อวิชา และเนื้อหาวิชา
Data Communication and Network
ให้ทันสมัย
Systems
พื้ น ฐานและโพรโทคอล ในเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารคอมพิ ว เตอร์ โดยเฉพาะ
เครื อ ข่ า ยไอพี เครื อ ข่ า ยแบบสลั บ กลุ่ ม ข้ อ มู ล และแบบสลั บ วงจร
สถาปั ต ยกรรมเครื อ ข่ า ยดิ จิ ต อล โพรโทคอลในชั้ น โปรแกรมประยุ ก ต์
การเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี โพรโทคอลจัด
เส้นทางแบบเจาะจงและแบบแพร่เฉพาะกลุ่มโพรโทคอล ในชั้นเชื่อมต่อ
และเครือข่ายที่ใช้ในการเข้าถึงหลายทาง มาตรฐานเครือข่ายเฉพาะที่แบบ
ไร้สาย รวมถึงฐานโพรโทคอลระบบเครือข่ายไร้สาย และแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
7102202

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีปรับชื่อวิชาและ/หรือเนื้อหาวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

เหตุผล

ระบบชาญฉลาด
3(2-2-5)
 ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย
Intelligent Systems
หลักการและทฤษฎีทางปัญญาประดิษฐ์ กลยุทธ์การค้นหาข้อมูล การแสดง
ความรู้ ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญ สถาปั ต ยกรรมของระบบชาญฉลาด เทคนิ ค
การสร้างความชาญฉลาดให้แก่คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่อง
การให้เหตุผลแบบใช้กรณีข้อมูลเป็นฐาน ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม ตรรกศาสตร์
คลุ ม เครื อ ซั พ พอร์ ท เวกเตอร์ แ มชชี น ตั ว แทนอั จ ฉริ ย ะ และแนวโน้ ม
การบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ ให้เกิดเป็นระบบชาญฉลาด รวมถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบชาญฉลาด
7042302 ระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5) 7102201 ระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
 ปรับเนื้อหา และย้ายมาจาก
Operating Systems
Operating Systems
กลุม่ เทคโนโลยีและวิธีการทาง
การจั ด การทรั พ ยากร การจั ด หน่ ว ยความจ า การจั ด กระบวนการ บทบาทและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการกับวิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
การจั ด ระบบแฟ้ ม ข้อ มู ล การประสานงานกระบวนการ การขั ด จั งหวะ การจั ด การทรั พ ยากร ได้ แ ก่ การจั ด การหน่ ว ยความจ า การจั ด การ
การประมวลผลแบบกระจายงาน ระบบการทางานแบบขนาน บทบาทและ กระบวนการ การจัดการแฟ้มข้อมูล การจัดการอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบกระจาย ระบบปฏิบัติการการประมวลผลแบบขนาน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ย ระบบปฏิ บั ติ ก ารบนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่
ระบบปฏิ บั ติ ก ารบนอุ ปกรณ์ ที่ส ามารถเชื่ อ มต่ อ ระบบเครือ ข่ า ยได้ และ
แนวโน้มการพัฒนาระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ ๆ
7103402

ระบบชาญฉลาด
3(2-2-5)
Intelligent Systems
ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในด้านต่างๆ การ
ประมวลผลและการแก้ปัญหาของมนุษย์ การแทนความรู้ ฐานความรู้ กฎ
และการอนุมานความรู้

7103201
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีปรับชื่อวิชาและ/หรือเนื้อหาวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
7103305

เหตุผล

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย
Software Engineering
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ที่ ดี
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต ามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ ตัวแบบการออกแบบซอฟต์แวร์
มุมมองและรูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนต่อประสาน
กับ ผู้ ใ ช้แ ละเครื่ อ งมื อ การทดสอบซอฟต์ แ วร์ และการบริห ารโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม
7103301

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 ปรับเนื้อหาให้กระชับ
Systems Analysis and Design
ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ ระบบ องค์ประกอบของระบบ ประเภท
ของระบบงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ การสร้างแบบจาลองของระบบ การออกแบบระบบ และ
การทาเอกสารของระบบ
7102501
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วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ที่ ดี
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ความต้องการและตัวแบบ การออกแบบซอฟต์แวร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การทดสอบซอฟต์แวร์
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การประมาณการต้นทุน ซอฟต์แวร์ และการประกั นคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหัวข้อที่เลือก
7103201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
Systems Analysis and Design
องค์ประกอบและความหมายของระบบ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ การ
วิเคราะห์ปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค ด้านการปฏิบัติ
และด้านเศรษฐศาสตร์ แผนภาพกระแสข้อมูล และการสร้างแผนภาพ
กระแสข้อมูลแทนการทางานของระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบ
ข้อมูลเข้า/ผลลัพธ์ การออกแบบฐานข้อมูล และการทาเอกสารของระบบ

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีปรับชื่อวิชาและ/หรือเนื้อหาวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
7022101

คุณธรรมสาหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
Ethics for Computer Professional

3(2-2-5)

เหตุผล

กฎหมายและจริยธรรมสาหรับอาชีพ
3(3-0-6)
 ปรับชื่อวิชา และเนื้อหาให้
นักคอมพิวเตอร์
กระชับ
Law and Ethics for Computer
Professional
ความหมายและความส าคั ญ ของจริ ย ธรรมส าหรั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและผู้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัว หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ในฐานะนักเทคโนโลยี
7103502

100

หลักการและทฤษฎีของคุณธรรม การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม
จริ ย ธรรม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลกเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
หลักการคุณธรรมที่นักคอมพิวเตอร์ควรยึดถือ หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่
เกี่ ย วข้ อ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในทางที่ ไ ม่ ส มควรและเป็ น ภั ย
ร้ายแรงต่อผู้อื่น ต่อองค์ กร ต่อ สังคมและการป้ องกัน จรรยาบรรณและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิ ชาชี พ นั ก คอมพิ ว เตอร์ ใ นฐานะนั ก เขี ย นโปรแกรม
นักวิเคราะห์ระบบ และผู้บริ หาร การวิเคราะห์โดยใช้หลักคุณธรรมและ
อภิ ป รายหลั ก คุ ณ ธรรมจากกรณี ตั ว อย่ า งในโลกความเป็ น จริ งที่ ป รากฏ
มาแล้วและ/หรือที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีปรับชื่อวิชาและ/หรือเนื้อหาวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
7103204

เหตุผล

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 ปรับเนื้อหา และย้ายจากกลุ่ม
Human-Computer Interaction
วิชาเลือกมาเป็นวิชาบังคับ
หลักการและความหมายของปฏิ สัมพัน ธ์ระหว่างมนุ ษย์กับ คอมพิ วเตอร์
เพือ่ ให้สอดคล้องกับ มคอ.1
พฤติกรรมการรับรู้และรู้จาของมนุษย์ รูปแบบปฏิสัมพันธ์ กระบวนพัฒนา
ระบบต้นแบบโดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สร้าง
ส่วนปฏิสั มพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อาทิ การสร้ า งส่ ว นน าเข้ า ข้ อ มู ล การทวนสอบข้ อ มู ล และน าเข้ า ข้ อ มู ล
การแจ้งเตือน และการช่วยเหลือผู้ใช้งาน
7102401

การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์
3(2-2-5)
 ปรับชื่อวิชา และเนื้อหา
Event-Driven Language Programming
หลักการและระเบียบวิธีการโปรแกรมภาษาภาพ การสร้างวัตถุบนจอภาพ
การออกแบบและกาหนดเหตุการณ์ให้กับวัตถุ การโปรแกรมวัตถุให้ทางาน
ตามเหตุ ก ารณ์ และการออกแบบโปรแกรม โดยเลื อ กภาษาการเขี ย น
โปรแกรมภาษาภาพภาษาใดภาษาหนึ่ง
7102304
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction
หลักการและความหมายของปฏิ สัมพัน ธ์ระหว่างมนุ ษย์กับ คอมพิ วเตอร์
พฤติกรรมของมนุษย์ในกระบวนการรับรู้ การรู้คิด การจา และการให้ความ
สนใจ กระบวนการออกแบบส่ วนต่ อ ประสานที่ ผู้ ใ ช้เ ป็ น ศู นย์ ก ลาง การ
วิเคราะห์งาน การเก็บข้อมูลความต้องการ การออกแบบแผ่นภาพลาดับ
เรื่ อ ง การออกแบบจอภาพ การพั ฒ นาต้ น แบบ รู ป แบบปฏิ สั ม พั น ธ์
อุปกรณ์นาเข้า/ส่งออก การใช้สี วินโดวส์ วิธีการเก็บข้อมูลและ การ
ประเมินส่ว นต่อประสาน การออกแบบส่วนต่ อประสานส าหรับผู้ใช้ที่ มี
ความ แตกต่างกัน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบส่วนต่อประสาน
7103411 การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
3(2-2-5)
Visual Programming
หลั ก การและระเบี ย บวิ ธี ก ารโปรแกรมภาษาภาพ วั ต ถุ ระเบี ย บวิ ธี
การโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ และการออกแบบโปรแกรม โดยเลือกภาษา
การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ ภาษาใดภาษาหนึ่ง

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีปรับชื่อวิชาและ/หรือเนื้อหาวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
7104306

เหตุผล

เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
 ปรับชื่อวิชา และเนื้อหา
Data Mining Techniques
ข้ อ มู ล สารสนเทศ ความรู้ ประเภทความรู้ การค้ น พบองค์ ค วามรู้ จ าก
ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ การเตรียมข้อมูล หลักการและ
เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเพื่อการจาแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์กฎ
ความสัมพันธ์ การจัดกลุ่มข้อมูล การประมาณค่าการพยากรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้
7104902 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)  ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
Seminar in Computer Science
หลักสูตร
เป็ น รายวิ ช าส าหรั บ ให้ นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาค้ น คว้ า ปั ญ หาหรื อ เรื่ อ งที่ ส นใจ
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ ที่ เ กิ ดจาก
ความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็ นรายบุคคล หรื อ เป็ นกลุ่ ม
รวบรวมเรียบเรียง และนาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า
7103405
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การทาเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Mining
หลักการและเทคนิคการเหมืองข้อมูล เครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์การ
เหมื อ งข้ อ มู ล การค้ น พบความรู้ ใ นฐานข้ อ มู ล โกดั ง ข้ อ มู ล เทคนิ ค การ
ประเมินค่าเชิงรูปนัย เครือข่ายประสาท เทคนิคทางสถิติและเทคนิคชานัญ
พิ เ ศษ ระบบอิ ง หลั ก เกณฑ์ การจั ด การความไม่ แ น่ น อนในระบบอิ ง
หลักเกณฑ์ ตัวแทนอัจฉริยะ
7104903 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Seminar in Computer Science
เป็ น รายวิ ช าส าหรั บ ให้ นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาค้ น คว้ า ปั ญ หาหรื อ เรื่ อ งที่ ส นใจ
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม่ เ ป็ น รายบุ ค คล หรื อ เป็ น กลุ่ ม
รวบรวมเรียบเรียง และนาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีปรับรวมรายวิชาหรือกระจายรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
7103407

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming

3(2-2-5)

เหตุผล

หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
 ปรับเนื้อหา และแยกเป็น 2
Principles and Object-Oriented
รายวิชา โดยกาหนดให้
Program
รายวิชา 7102301 หลักการ
หลักการและระเบียบวิธีการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกาหนดคลาส ลักษณะ
และการโปรแกรมเชิงวัตถุเป็น
ประจา วิธีการกาหนดตัวแปรกรณีตัวอย่าง การส่งผ่านค่า การห่อหุ้ม การ
วิชาบังคับ และเพิ่มรายวิชา
ป้ อ งกั น ด้ ว ยตั ว ระบุ การเข้ า ถึ ง ภาวะพหุ สั ณ ฐาน วิ ธี โ หลดเกิ น ตั ว ต่ อ
คือ 7102302 การโปรแกรม
ประสาน การรับทอด การกาหนดสาระสาคัญ การระบุและการอธิบายวัตถุ
เชิงวัตถุข้นั สูงเป็นวิชาเลือกที่
โดยเลือกภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมในปัจจุบัน
เน้นทักษะความเชี่ยวชาญทาง
7102302 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
3(2-2-5)
วิชาชีพ
Advanced Object-Oriented
Programming
นาหลักการและระเบียบวิธีเชิงวัตถุสู่การปฏิบัติ โดยศึกษาและพัฒนาระบบ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุให้ถึงพร้อมด้วยกลไก การซ่อน การห่อหุม้ ภาวะพหุ
สัณฐาน การรับทอด การกาหนดสาระสาคัญและการอธิบายวัตถุ โดยเลือก
ภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมในปัจจุบัน
7102301
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คลาส การก าหนดคลาส ลั ก ษณะประจ า วิ ธี การก าหนดตั ว แปร
กรณีตัวอย่าง การส่งผ่านค่า การห่อหุ้ม การป้องกันด้วยตัวระบุ การเข้าถึง
ภาวะพหุสัณฐาน วิธีโหลดเกิน ตัวต่อประสาน การรับทอด การกาหนด
สาระส าคั ญ การระบุ แ ละการอธิ บ ายวั ต ถุ โดยเลื อ กภาษาการเขี ย น
โปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมในปัจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีปรับรวมรายวิชาหรือกระจายรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554
7103202

เหตุผล

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
 ปรับเนื้อหา โดยเพิ่มรายวิชา
Database Systems
7102502 ระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล คุณลักษณะของฐานข้อมูล ประโยชน์
เพื่อการจัดการเป็นวิชาเลือก
ของฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมเค้าร่างสามระดับ และความเป็นอิสระของ
และเพิ่มรายวิชา7103401
ข้ อ มู ล รู ป แบบของแบบจ าลองข้ อ มู ล กฎของแบบจ าลองข้ อ มู ล ภาษา
ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็น
สอบถามเชิงโครงสร้าง การสร้างแบบจาลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
รายวิชาที่เน้นทักษะความ
การทาให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน และการประยุกต์ใช้ในองค์การต่าง ๆ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
7103401 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management Systems
องค์ประกอบ หน้าที่ และหลักการทางานของระบบการจัดการฐานข้อมูล
เช่น การควบคุม ภาวะพร้ อมกัน การกู้ ข้อ มูล การจัด การรายการ
เปลี่ยนแปลง ความมั่นคงของฐานข้อมูล โดยเลือกศึกษาซอฟต์แวร์ระบบ
จัดการฐานข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง
7102502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Information System for Management
สารสนเทศ ตัวแบบการจัดการสารสนเทศ การออกแบบสารสนเทศ ความ
เป็นมาของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภท
ของระบบสารสนเทศ รู ปแบบระบบสารสนเทศภายในองค์ กรและข้ า ม
องค์กร ความเกี่ยวข้ องของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้า งพื้น ฐานด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสื่อ สารผ่า นเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กลยุทธ์การจัดการระบบสารสนเทศ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ การรักษา
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การบารุงรักษาระบบสารสนเทศ และการ
นาระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นองค์กรดิจิทัล
7102402
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การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Information Management and
Database Systems
ความหมายของข้ อ มู ล และสารสนเทศ ชนิ ด ของสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศการจั ด การสารสนเทศ องค์ ป ระกอบของระบบฐานข้ อ มู ล
คุณลักษณะของฐานข้อมูล ประโยชน์ของฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมเค้าร่าง
สามระดับ และความเป็นอิสระของข้อมูล แบบจาลองเชิงสัมพันธ์ และกฎ
ของแบบจ าลองเชิ ง สั ม พั น ธ์ พี ช คณิ ต เชิ ง สั ม พั น ธ์ ภาษาสอบถาม เชิ ง
โครงสร้ า ง (เอสคิ ว แอล) การสร้ า งแบบจ าลองข้ อ มู ล การออกแบบ
ฐานข้อมูล การทาให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน หลักการการควบคุมภาวะ
พร้อมกัน การกู้ข้อมูล และความมั่นคงของฐานข้อมูล

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีปรับรวมรายวิชาหรือกระจายรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

เหตุผล

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  โดยเนื้อหาให้เน้นการฝึกทักษะ
English for Computing Technology
ทางภาษาเฉพาะทาง และ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงสร้างประโยค
ทักษะทางภาษาที่จาเป็นต่อ
ในภาษาอั งกฤษ วลี อนุ ประโยค ประโยค การใช้ ค าสั นธาน การเชื่ อ ม
การแก้ปัญหาทางเทคนิคด้าน
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน เพื่ออธิบาย
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล การท างานของทั ศ นู ป กรณ์ และ
การเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล การอ่ า น และการฟั ง บทสนทนาภาษาอั งกฤษ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
7011702 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 7101502 ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
English for Computing Technology 2
Technical English for Computing
โครงสร้ างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุ ป ระโยค ประโยค การใช้ การฝึ กทัก ษะภาษาอั งกฤษ ทั้ งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขีย น
คาสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยค เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาด
ความซ้อน เพื่ออธิบายข้อมูล ทัศนูปกรณ์ และเปรียบเทียบข้อมูล การอ่าน ที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม การติดตั้ง และการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
และการฟั ง บทสนทนาภาษาอั ง กฤษ รวมทั้ ง ค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นภาษาอังกฤษระดับสูง
7102703 ภาษาอังกฤษเทคนิควิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Technical English for Computer
Science
การฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษที่ มี เ นื้ อ หาทางด้ า นวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ โดยอิ ง เนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร ค าศั พ ท์ ขั้ น สู ง ในต าราเรี ย น
วารสาร และสิ่งตีพิมพ์
7011701

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
English for Computing Technology 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเน้นไวยากรณ์เรื่องชนิดของคา คือ คานาม คาสรรพ
นาม คากริยา คาคุณศัพท์ คาวิเศษณ์ คาบุพบท และคาสันธาน รวมทั้งกาล
ทักษะการอ่านและ ฟั งเรื่อ งราวเกี่ย วกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
การสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ

7101501
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีเพิ่มรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

เหตุผล

สถาปัตยกรรมของกลุม่ ก้อนเมฆ
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
Architecting for The Cloud
วิวัฒนาการของการประมวลผลแบบกลุ่มก้อนเมฆ สถาปัตยกรรมกลุ่มก้อน
เมฆ รูปแบบการให้บริการของกลุ่มก้อนเมฆ การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลบน
กลุ่มก้อนเมฆ การบริหารจัดการกลุ่ม ก้อนเมฆ ความปลอดภัยในกลุ่ม ก้อน
เมฆ การเลือกใช้รูปแบบการบริการแบบกลุ่มก้อนเมฆ การตรวจสอบภายใน
กลุ่มก้อนเมฆ และผลกระทบจากการใช้การบริการแบบกลุ่มก้อนเมฆ
7104101 การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
Embedded System Programming
การออกแบบและวิ เ คราะห์ ร ะบบแบบฝั ง ตั ว โครงสร้ า งของไมโคร
คอนโทร ลเ ล อร์ แ ต่ ละ แ บบ การ ออกแ บบ ร ะ บบ ที่ ค วบ คุ ม ด้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้งานและการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระบบฝังตัว
การเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุต ตัวตรวจรู้สัญญาณ
7103303 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
3(2-2-5)  เพิม่ รายวิชาให้ทันสมัย
Mobile Device Programming
ศึกษาภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์
คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรมบน
อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ส่ ว นติ ด ต่ อ ระบบส าหรั บ โปรแกรมประยุ ก ต์ การใช้
หน่วยความจาและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับ
ระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย
7102104
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีเพิ่มรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

เหตุผล

การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
และโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต
Network Programming and Internet
Protocol
การจัดชั้นโพรโทคอลประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการ
เขี ย นโปรแกรมระบบโมบาย เอเจนท์ การจั ด เส้ น ทางแบบพลวั ต ด้ ว ย
ข้ อ ก าหนดที่ ใ ช้ ใ นการหาเส้ น ทางบนระบบโครงข่ า ย รวมถึ ง การเขี ย น
โปรแกรมเพื่อเข้าถึงโพรโทคอลผ่านทางซ็อกเก็ต โดยให้ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อสื่อสารกันบนเครือข่ายที่ทันสมัย
7104301 การประมวลผลภาพดิจิทลั
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
Digital Image Processing
หลักการ แนวคิด และวิธีการสาหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล การสร้าง
ภาพ การหาขอบภาพ การแยกแยะภาพ การหาเส้นขอบของวัตถุในภาพ
การมองภาพในสองมิติ การแทนรูปร่างของวัตถุในภาพ วิธีการรับเข้าและ
ส่งออกภาพ คุณสมบัติของระบบการมองเห็นของมนุ ษย์ คุณสมบัติของ
ลัก ษณะพื้ น ผิ ว ระบบสี การท างานกั บ จุด สี การกรองภาพ และการหา
ความสั ม พั น ธ์ ใ นภาพ การแปลงรู ป และการแยกแถบสี การปรั บ ปรุ ง
คุณสมบัติของภาพ การปรับสี การขยายภาพ การลดขนาดภาพ การแยก
คุณสมบัติในภาพและการประยุกต์ใช้งานด้านการประมวลผลภาพ
7103304
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีเพิ่มรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

เหตุผล

การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
Information Retrieval
ความเป็ น มาของการค้ น คื น สารสนเทศ ตั ว แบบของระบบการสื บ ค้ น
การวัดผลการสืบค้ น ค่าการจาได้ ค่าความแม่นยา ภาษาการสอบถาม
การขยายผลการสอบถามและการป้อนความเกี่ยวพันย้อนกลับ ตัวแทน
ข้ อ ความ การประมวลผลข้ อ ความ การสร้ า งดั ชนี แ ละการค้ น หา และ
การนาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ
7103501 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Personal Development for Information
Technology Entrepreneur
คุ ณ ลั ก ษณะ ความสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ
กฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษีทางธุรกิจ จริยธรรม/ธรรมาภิบาล
ในการประกอบธุ รกิจ การวิเคราะห์โอกาสและวิธีการคัดเลือกความคิ ด
ในการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ใหม่ กระบวนการในการจั ด ตั้ ง และพั ฒ นาธุ ร กิ จ
แหล่งข้อมูลสู่การลงทุนและการระดมทุน การสร้างทีม การวางแผนพัฒนา
ธุรกิจให้มีคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งระบบ
7103403
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กรณีเพิ่มรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

เหตุผล

การจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
Knowledge Management and
Learning Organization
ความรู้ แรงงาน ทุนมนุษย์ การจัดการความรู้ การจัดรูปแบบองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ การออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้และองค์การการเรียนรู้
7104501
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559

เหตุผล

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(60)
 เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
Preparation for Field Experience
รายวิชาทางด้านสหกิจศึกษา
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งองค์ ก ารภาครั ฐ หน่ ว ยงานหรื อ สถาน
ประกอบการธุ ร กิ จ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน จริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการทางานกับผู้ร่วมงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
7104801

ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7
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ปีการศึกษา
ที่จัดให้เรียน
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ลาดับวิชา
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ประเภทของวิชา
0 แกนพื้นฐานการคานวณ
1 ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
2 โครงสร้างพื้นฐานระบบ
3 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
5 องค์การและระบบสารสนเทศ
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
9 โครงงาน หัวข้อพิเศษ การสัมมนา และการวิจัย

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1
นางพรทิพย์ โต๊ะระหมาน
Mrs. Porntip Tohraman
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
1.2 โครงสร้างข้อมูล
1.3 ระบบฐานข้อมูล
1.4 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
2 ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
- พรทิพย์ บัวสาม. (2535). การเก็บและค้นคืนสารสนเทศโดยใช้แนวความคิดของแฟ้มข้อมูลผกผัน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. บทความวิชาการ
- พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์, อัสนีวัลย์ อินทร์ขา, พรทิพย์ โต๊ะระหมาน และสุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์.
(2558). ระบบสืบค้นเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อบริการบรรเทาสาธารณภัยเขตจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยบริการกูเกิ้ลแมพส์เอพีไอ. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี
นวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 196-203.
4. ประสบการณ์การทางาน/การฝึกอบรม/การบริการวิชาการ
4.1 การทางาน
- รองคณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
- ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
- รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
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วุฒิการศึกษา
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
B.Sc. (Mathematics)
Prince of Songkla University
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Computer Science)
Chulalongkorn University
Cert. in Programming Technique, Canada

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

112

4.2 การฝึกอบรม
- Natural Language Processing
- Artificial Intelligence (AI)
- Authoring Systems
- Database Systems
- DBMS (Oracle)
- Active Learning
- Network Management
- Information Security
- Object-Oriented Analysis and Design
- Oracle Database 11g SQL Statement Tuning
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Computer Forensic จาก Gunadarma University
- การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (WILS)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
4.3 การบริการวิชาการ
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านฐานข้อมูล โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบล จ.เพชรบุรี
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านฐานข้อมูล โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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5. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
5.1 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
5.2 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง
5.3 โครงสร้างข้อมูล
5.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
5.5 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
5.6 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
5.7 ระบบฐานข้อมูล
5.8 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
5.9 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.10 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
5.11 การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
5.12 คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาบัณฑิต
5.13 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการศึกษา

ลาดับที่
2

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางอัสนีวัลย์ อินทร์ขา
Mrs. Assaneewan Inkhum
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 วิชวลเบสิกเบื้องต้น
1.2 วิชวลเบสิกสาหรับฐานข้อมูล
1.3 การใช้ Developer for Oracle
1.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล
1.5 การโปรแกรม PL/SQL for Oracle
1.6 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
- อัสนีวัลย์ อินทร์ขา. (2542). เวอร์กโฟลว์งานสารบรรณ.
3. บทความวิชาการ/วิจัย
- สหรัฐ เรืองศิลป์, สุกุมา อ่วมเจริญ, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ และอัสนีวัลย์ อินทร์ขา. (2557). ระบบ
การจัดการสารสนเทศชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. การประชุม
วิชาการระดับชาติวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ กรุงเทพฯ, หน้า 398-403.
- พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์, อัสนีวัลย์ อินทร์ขา, พรทิพย์ โต๊ะระหมาน และสุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์.
(2558). ระบบสืบค้นเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อบริการบรรเทาสาธารณภัยเขตจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยบริการกูเกิ้ลแมพส์เอพีไอ. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี
นวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 196-203.
- เพชร พยัพพฤกษ์, อิศเรศ เมืองงาม, อัสนีวัลย์ อินทร์ขา, และชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2558).
ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงจากอุบัติการณ์โรงพยาบาลชะอา อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 204-210.
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วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยม
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
B.Sc. (Computer Science)
Phetchaburi Rajabhat University
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
M.Sc. (Computer Science)
National Institute of Development
Administration

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

115

4. ประสบการณ์การทางาน/การฝึกอบรม/การบริการวิชาการ
4.1 การทางาน
- เทคนิคเชียนประจาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต scaat.th.edu ของคณะคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4.2 การฝึกอบรม
- TCP/IP Networking Technology
- OSF/1 System Administration
- Visual Basic for Client/Server Program
- DBMS (Oracle)
- Oracle Database 11g SQL Statement Tuning
- การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- อบรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- อบรมเรื่อง “การวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods Research”
- การอบรมเรื่อง Information System Security Professional and Cryptography
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการข้อมูลด้วย XML
- การอบรมเชิงปฏิบัติการสถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการและเว็บเซอร์วิส (SOA&Web Services)
- อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
4.3 การบริการวิชาการ
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลเบื้องต้น
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านฐานข้อมูล โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการเรียนระดับประถมศึกษาด้วยแผ่นตารางคานวณ

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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5. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
5.1 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
5.2 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
5.3 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
5.4 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
5.5 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
5.6 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
5.7 ระบบปฏิบัติการ
5.8 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
5.9 การจัดการฐานข้อมูลในสานักงาน
5.10 การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
5.11 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
5.12 การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ

ลาดับที่
3

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์
Ms. Chanitnart Wichianpradist
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ระบบสารสนเทศสานักงาน
1.3 คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์
1.4 สถิติเพื่อการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สานักงาน
1.5 ปัญญาประดิษฐ์
1.6 การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
1.7 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
- ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ และคณะ. (2543). ระบบการจาลองการเก็บเช็คต่างประเทศ.
- ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2556). ตัวแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพระบบบรรณนิทัศน์
สังคมด้วยผังจิตทัศน์.
3. บทความวิชาการ/วิจัย
- เพชร พยัพพฤกษ์, อิศเรศ เมืองงาม, อัสนีวัลย์ อินทร์ขา, และชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2558).
ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงจากอุบัติการณ์โรงพยาบาลชะอา อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 204-210.
- ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, สุเทพ ลิ่มอรุณ, และธัญลักษณ์ มณีวัฒนา.
(2556). การพัฒนาตัวแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพระบบบรรณนิทัศน์สังคมด้วยผัง
จิตทัศน์. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, หน้า 42-53.
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วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
B.Sc. (Computer Science)
University of the Thai Chamber of
Commerce
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
M.Sc. (Applied Statistics)
National Institute of Development
Administration
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Ph.D. (Quality Information Technology)
Phetburi Rajabhat University

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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4. ประสบการณ์การทางาน/การฝึกอบรม/การบริการวิชาการ
4.1 การทางาน
2536 - 2539 - นักวิเคราะห์ระบบ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
2539 - 2544 - นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส บริษัท เอเชีย มัลติมีเดีย กรุงเทพมหานคร
2544
- ผู้จัดการ น้าดื่มตราช้าง จังหวัดยะลา
2544 - 2549 - อาจารย์อัตราจ้างสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- เลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2550 - ปัจจุบัน - พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (2556-2558)
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2558-ปัจจุบัน)
4.2 การฝึกอบรม
- Data Mining
- Model Based Software Development Process
- Visual Basic for Client/Server Program
- Oracle 8 Database Administration
- PL/SQL Programming
- Computer Crime Prevention
- Network and Computer Security Specialist: NCS
- Oracle Database 11g SQL Statement Tuning
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Computer Forensic จาก Gunadarma University
- การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- อบรมเทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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- อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (WILS)
- อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
4.3 การบริการวิชาการ
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านฐานข้อมูล โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล จ.เพชรบุรี
- กรรมการพิจารณาบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารวิทยาศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(2558-ปัจจุบัน)
- กรรมการพิจารณาบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมวิชาการ
"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม (2558-ปัจจุบัน)
5. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
5.1 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
5.3 ระบบสารสนเทศสานักงาน
5.4 การออกแบบและวิเคราะห์สารสนเทศ
5.5 ระบบฐานข้อมูล
5.6 การจัดการฐานข้อมูลในสานักงาน
5.7 การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
5.8 คณิตศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร์
5.9 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
5.12 สถิติสาหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์
5.13 ปัญญาประดิษฐ์
5.14 ไวรัสคอมพิวเตอร์
5.15 การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
5.16 ระบบชาญฉลาด

ลาดับที่
4

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายพีรศุษย์ บุญมาธรรม

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
–การเขียนโปรแกรมระบบ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
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2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
- พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2551). งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบแบบจาลองสารสนเทศสามมิติ
วุฒิการศึกษา
โบราณสถานกรณีศึกษาแหล่งโบราณสถานในจังหวัดมหาสารคาม.
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยม
- พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2550). งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของ
อันดับ 2) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
- พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2550). การพัฒนาระบบประมวลผลการเสนอราคาซื้อสินค้าเกษตร กรมการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค้าภายใน ปี 2549-2550
ศึกษาต่อ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
- พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2550). การพัฒนาระบบงานตรวจสอบหนังสืออนุญาตขนย้ายปาล์มน้ามัน
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2550
- พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2549). การปรับปรุงระบบงานกากับดูแลการขนย้ายน้าตาลทราย กรมการ
ค้าภายใน ปี 2549
- พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2549). การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบการขนย้ายน้าตาลทราย กรมการ
ค้าภายใน ตามแบบ กน. 2 / กน. 6.1
- พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2546). การพัฒนาระบบบริการสืบค้นข้อมูลนักศึกษาผ่านเทคโนโลยี WAP
สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
3. บทความวิชาการ
3.1 ประชุมวิชาการระดับชาติ
- สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, พีรศุษย์ บุญมาธรรม, และกัญญารินทร์ มณีบุญ. (2558). การออกแบบ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP ในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุม
วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 25-30.

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

4. ประสบการณ์การทางาน/การฝึกอบรม/การบริการวิชาการ
4.1 การทางาน
2550 - ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2548 - 2550 ข้าราชการในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
สังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
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- พีรศุษย์ บุญมาธรรม, สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, และทัศนวรรณ ศูนย์กลาง. (2554) การศึกษา
เปรียบเทียบค่าคุณลักษณะของเพลงไทยเดิมด้วยข้อมูลภายในเสียง. The 2011
International Computer Science and Engineering Conference
(ICSEC
2011), กรุงเทพมหานคร.
3.2 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- Boonmatham P., Pongpinigpinyo S., & Soonklang, T. (2012). A Comparison of
Audio Features of Thai Classical Music Instrument. 7th International
Conference on Computer Sciences and Convergence Information
Technology. ICCIT2012. Seoul, Republic of Korea, pp 213 -218.
- Boonmatham P., Pongpinigpinyo S., & Soonklang, T. (2013). Musical-scale
characteristics for traditional Thai music genre classification.
Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2013
International, 2013, pp. 227–232.

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4.2 การฝึกอบรม
-

-

4.3 การบริการวิชาการ
-
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-

"โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Integration Camp)"
เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย
การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
กรอบแนวคิดการวิจัย สมมุติฐาน ตัวแปร ประเภทตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร นิยามเชิง
ปฏิบัติการ การวัดและระดับการวัดตัวแปร
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การจัดการข้อมูลด้วย XML
information security
Object-oriented analysis and design
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"สถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการและเว็บเซอร์วิซ"
สัมมนาสมาชิกเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง : บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนา
งานวิจยั ด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
สัมมนา Data Mining for Thai ครั้งที่ 1
อบรม การจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อบรม Introduction to Computational Intelligence
อบรม การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการใช้ออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
ประชุมทางวิชาการระดับชาติดา้ นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ NCCITครั้งที่ 11
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Android Developer Professional จาก Gunadarma University
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม NCTIM” ครั้งที่ 1
อบรมเทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education”

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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5. ประสบการณ์สอน/วิชาที่สอน
5.1 คณิตศาสตร์ดีสครีตสาหรับคอมพิวเตอร์
5.2 การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
5.3 ความมั่นคงในเว็บบริการ
5.4 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5.5 Internet Protocol
5.6 ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.7 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
5.8 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.9 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
5.10 การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
5.11 การจัดดาเนินการระบบรับให้บริการ
5.12 ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.13 เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
5.14 สื่อหลายแบบและการประยุกต์
5.15 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
5.16 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ลาดับที่
5

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายปณิธิ แก้วสวัสดิ์
Mr. Paniti Keowsawat
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 การเหมืองข้อมูลสาหรับความมั่นคง
2. ผลงานวิจัย
- จีรนันท์ ครองสินชัย และปณิธิ แก้วสวัสดิ์. (2557). การพัฒนาทักษะตรรกะการเขียนโปรแกรมกับ
งานช่างโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาหรับครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี.
- ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ และจีรนันท์ ครองสินชัย. (2558). การพัฒนาทักษะการสร้างแบบจาลองสามมิติ
ด้วยวิธีประติมากรรมดิจิตอลสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
- จีรนันท์ ครองสินชัย และปณิธิ แก้วสวัสดิ์. (2558). ตรรกะการเขียนโปรแกรมกับงานช่างโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์.
3. บทความวิชาการ
- วารสารเพชรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553 ถึง ปัจจุบัน)
1) Semantic Web
2) Chroma Key
3) Graffitti : ขบถทางศิลปะ
4) หัดใช้เมาส์ปากกา
5) Diving Bell and the Butterfly
6) Millennium Actress
7) Margin Call
8) The Resident Tourist
9) Skyfall
10) สอนเด็กหัดเขียนโปรแกรมด้วยแอปพลิเคชั่น Hopscotch
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วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มัลติมีเดีย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
B.Sc. (Applied Computer Science Multimedia)
King Mongkut's Institute of Technology
Thonburi
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
M.Sc. (Information Technology)
King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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4. ประสบการณ์การทางาน/การฝึกอบรม/การบริการวิชาการ
4.1 การทางาน
2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.2 การฝึกอบรม
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- อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
- อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. กพร. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- อบรมใช้ตัวแบบการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
- อบรมวิชาการทางด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- อบรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตรที่ 2
- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอีเลิร์นนิ่งด้วย Moodle เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
- อบรมภาษาอังกฤษ ของ AUA จานวน 30 ชั่วโมง
- อบรมภาษาบาฮาซามาเลเซีย จานวน 30 ชั่วโมง
- อบรมการพัฒนาการเขียนโปรแกรมบนระบบแอนดรอยด์
- อบรมโครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สงั คม ระยะที่ 3
- อบรมโครงการ Create New Tour
- อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps
- อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
- อบรมและสัมมนา Bangkok International Digital Content
- อบรม 3DCG Modelong Creative Design Program

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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อบรมโครงการ Create New 2014
อบรม Data Mining For Thai
อบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
อบรมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อบรมโครงการ Work in Progress : Crafting Culture
อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมโครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
อบรม Autodesk Solution Day 2015
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education

4.3 การบริการวิชาการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี
ครั้งที่ 1-4
- อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมสื่อหลายแบบและประยุกต์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี
ครั้งที่ 1-2
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวด้วยงานบริการวิชาการกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1-3
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมเมือง
เพชรบุรี ครั้งที่ 1-2
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4.4 วิทยากร
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี
ครั้งที่ 1-4
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมสื่อหลายแบบและประยุกต์กับงานช่างเมือง
เพชรบุรี ครั้งที่ 1-2
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวด้วยงานบริการวิชาการกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1-3
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมเมือง
เพชรบุรี ครั้งที่ 1-2
- วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
5. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
5.1 ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.2 สื่อหลายแบบและการประยุกต์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น เทคโนโลยีสื่อประสม)
5.3 การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น การทาเหมืองข้อมูล)
5.4 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
5.5 เทคโนโลยีสื่อประสมและการประยุกต์
5.6 เทคโนโลยีสื่อประสมสานักงาน
5.7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.8 การเหมืองข้อมูลสาหรับความมั่นคง

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
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ภาคผนวก ฉ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไข
(ร่าง) หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาคผนวก ช
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
การวิพากษ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาคผนวก ซ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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ภาคผนวก ฌ
หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1)
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