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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program  in Computer Science 

 

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ช่ือยอ (ภาษาไทย) :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Computer Science) 

 ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

 

3.   วิชาเอก     :  วิทยาการคอมพิวเตอร   

 

4.   จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา  130  หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ   

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

5.3  ภาษาที่ใช  

 การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเปน

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
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5.4  การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด ฟง อาน เขียนและเขาใจ

ภาษาไทยเปน อยางดี 

5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

    เปนหลักสูตรเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6   การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

          6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2553 

6.2  เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

6.3  คณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559             

วันที่ 13 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

6.4  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 

6/2559  วันที ่ 14  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

6.5  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 22 เดือน 

กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน :  

ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพร คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2559 - 2561 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 นักวิทยาการคอมพิวเตอร หรือนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

 8.2 นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร หรือนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช

คอมพิวเตอร 

 8.3 นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

 8.4 นักพัฒนาซอฟตแวรหรือโปรแกรมเมอร 

 8.5 ผูบริหารจัดการระบบเครือขายและเครื่องแมขาย 

 8.6 ผูดูแลระบบฐานขอมูล 
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 8.7 ผูจัดการโครงการซอฟตแวร 

 8.8 ผูประสานงานโครงการซอฟตแวร 

 8.9 นักพัฒนาเว็บไซต 

 8.10 ผูประกอบการดานคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

9.  ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา พ.ศ. 

1 
นายสิทธิชัย  บุษหมั่น 

3-4499-00190-51-4 

รองศาสตราจารย 

 

ปร.ด 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

- เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

- วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สถิติ 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 

2540 

 

2533 

2 
นางกาญจนา  คําสมบัติ 

54408-00049-55-9 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

วท.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2545 

2538 

3 
นายกิตติพงษ ชินสุข 

3-3015-01091-15-0 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 

- สถิติ 

- สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 

2540 

4 นายพัชระ นาเสง่ียม 

3-4499-00015-22-5 

 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2552 

2548 

2550 

5 
นายปรัชญา ไชยเมือง 

1-4199-00046-09-3 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 

2550 
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10.   สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 

11.   สถานการณภายนอกหรือการพฒันาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

ขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

อยางกาวกระโดด รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียมีการปรับตัวเขาสูแบบ

หลายศูนยกลาง การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดแก 

การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย และการ

เปนประชาคมอาเซียนในป 2558 แป-รวมทั้งกรอบความรวมมืออ่ืนๆ เชน กรอบความรวมมือเอเชีย

ซิฟค เปนตน จะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐก ิจและสังคมของไทย  ประเทศไทยตองเตรยีมความ

พรอมหลายดานโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากลไกตางๆ ดวยการนําทุนของ

ประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน  สําหรับการเสริมสรางทุน

เศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) และพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิ

ปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และความคิดสรางสรรค 

 ฐานความรูและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  และตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากย่ิงขึ้น เชน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร เปนตน รวมทั้งเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของ

สมองและจิตที่เปนทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูล

สวนบุคคล เปนตน  ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีไดชาจะกลายเปนผูซื้อและมีศักยภาพตํ่าไมสามารถ

แขงขันกับประเทศอ่ืนได และการเขาถึงเทคโนโลยีที่ไมเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมจะทําใหเกิด

ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาจึงเปนความทาทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและลด

ความเหลื่อมล้ํา เชน พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการ

พัฒนาอาชีพ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญา

ทองถิ่น ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิง

พาณิชย สังคม และชุมชน ตลอดจนสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการวิจัย  พัฒนา  และ

ประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสราง
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มูลคาเพ่ิมใหกับภาคการผลิตใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความ

รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

  11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรได

คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเน่ือง  มีการ

เคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง  โครงสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใช

แรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหการพัฒนาคนมุงสรางใหมีความรู  

ทักษะ  และความชํานาญ  ควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใชทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน 

เกิดภาวะภัยคุกคามการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา 

ขณะเดียวกันประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพ่ิมขึ้น  ทําใหงบประมาณสําหรับ

การลงทุนพัฒนาดานอ่ืนๆ ลดลง ขณะเดียวกัน การใชอินเทอรเน็ตชวยในการแพรขยายของขอมูล

ขาวสารที่ไรพรมแดน ทําใหการดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยาง

ลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหาการกอการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพ

ติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเปนตองใหความรู ทักษะและจริยธรรมที่ถูกตองในการผลิตซอฟตแวร

รวมทั้งการเผยแพรวิทยาการคอมพิวเตอรและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุมวัยกําลังศึกษา 

นอกจากน้ี ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสรางความเปนธรรมใน

สังคม  และสนับสนุนการนําหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอยางมีสวนรวม  สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

อยางเทาเทียมและสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึก คานิยม

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม 

 ปจจุบันคานิยมที่ดีงามของคนไทยเริ่มเสื่อมถอยและประเพณีด้ังเดิมถูกบิดเบือน เน่ืองดวยการ

เปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม ใหความสําคัญกับ

ศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน การใชชีวิตและความสัมพันธกับผูอ่ืน 

มุงหารายไดเพ่ือสนองความตองการบริโภค การชวยเหลือเก้ือกูลกันลดลง ความมีนํ้าใจไมตรีนอยลง 

แกงแยง เอารัดเอาเปรียบกันขาดความสามัคคี ไมเคารพสิทธิผูอ่ืน และขาดการยึดถือประโยชน

สวนรวม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวทางการสรางภูมิคุมกันประเด็นดานสังคมจะเนนการพัฒนา

คนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ  คือ การสรางความเปนธรรมในสังคม  โดยใหความสําคัญกับการ

สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มี

คุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางบนฐานในการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคง  และ
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การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  มีความพรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มี

สติปญญาที่รอบรูและมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู

ตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแขง็และเอ้ือตอ

การพัฒนาคน รวมถึงการพัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาที่ย่ังยืนและยึดผลประโยชน

รวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยาง

สรางสรรค เตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน และเสริมสรางความ

เขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

 การสงเสริมการศึกษาดานวิทยาการคอมพิวเตอรเปนกลไกดานหน่ึงของการขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ 

และเปนไปตามลําดับขั้นตอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและ

สํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันใน

ตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

นอกจากน้ีเน่ืองจากสังคมที่เปลี่ยนไปเปนโลกไรพรมแดนเปดโอกาสใหนักวิทยาการคอมพิวเตอรได

ทํางานกับบริษัทขามชาติ หรือมีโอกาสไปทํางานตางประเทศมากขึ้น นักวิทยาการคอมพิวเตอรหาก

ไดรับการฝกทักษะการสื่อสารดานภาษาตางประเทศจะสามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆไดอยางรวดเร็ว

และทํางานไดกับคนทุกชาติ ทุกที่ ทั่วโลก 

 

12.   ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีความตระหนักและเห็น

ความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและความสามารถสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  สภาวการณเปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  ตลอดจนมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร  รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตที่เรียนจบจาก

สาขาน้ีสามารถนําความรู  ทักษะ  และความสามารถทางคอมพิวเตอรไปพัฒนาทองถิ่น  องคกร

ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนการประกอบอาชีพในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย และเพ่ือศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้น 

  12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ความแพรหลายของการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ เปนชองทางในการถายทอด

วัฒนธรรมจากตางประเทศไดอยางรวดเร็ว  รวมทั้งทําใหเกิดรูปแบบการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วใน

กลุมวัยรุนผานโปรแกรมสนทนา หรือเครือขายสังคมออนไลน ซึ่งสงผลใหพฤติกรรม และคานิยมของ
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นักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีทันสมัยเหลาน้ีโดย

คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยการใสใจถึงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมไทย แต

ยังคงมีการใชวิทยาการคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและคุมคา ทั้งยังสามารถปรับตัวหรือยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได เพ่ือใหไดบัณฑิตที่ไมเพียงแตเกงแตยังเปนบุคลากรที่ดีของชาติ

ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต วิจัยและสราง

องคความรู ที่เหมาะสมตอการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เสริมสราง

ความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมของชาติ ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่

เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและ

เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น ประสาน

ความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่นและองคกร

อ่ืนทั้งในประเทศและตางประเทศ และจัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน 

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  

         13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเลือกเสร ี

 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     หมวดวิชาเฉพาะ     หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3  การบรหิารจัดการ  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต

การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร นอกจากน้ียังจะ

ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอ่ืน ในคณะที่เก่ียวของ ดานเน้ือหาสาระ การจัดตาราง

เรียนและตารางสอบ โดยความรวมมือในการประสานงานกับสาขาวิชาอ่ืนน้ัน เปนการเปดโอกาส มิได

กําหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แตขึ้นอยูกับความจําเปนของหลักสูตรอ่ืน โดยหากมีการ

บริการการเรียนการสอนใหหลักสูตรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงาน

ใหแกหลักสูตรใชหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.   ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของ หลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  เปนหลกัสูตรที่มุงผลิตบัณฑิต

เปนมืออาชีพช้ันแนวหนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยมีความรู มทีักษะทางปญญา มีการทํางาน

เปนทีม มคีณุธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดี รวมถึงมีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 1.2  ความสําคัญ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  เปนหลักสูตรที่ผลิตนักวิทยาการ

คอมพิวเตอร ซึ่งเปนบุคลากรที่สําคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในระดับทองถิ่น  ระดับประเทศ  และกลุมอาเซียน รวมถึงตอบสนองตอกรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

1.3  วัตถุประสงค  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่

มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1.3.1  มีความรู ความสามารถทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

1.3.2  มทีักษะทางปญญา ในการประยุกตความรูและทักษะในการประยุกตใช

ความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร ในการแกปญหาและประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3.3  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคงานดาน

คอมพิวเตอรอยางเปนระบบ 

1.3.4  มีคณุธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  และเจตคติที่เหมาะสมในวิชาชีพ

คอมพิวเตอร และมีความเปนผูนําใหเปนสมาชิกของสังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 

1.3.5 มีทักษะการทํางานเปนทีม และมีความรับผิดชอบในหนาที่ ทั้งตอตนเองและ

ผูอ่ืน 

1.3.6  มทีักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

1.3.7  สามารถเรียนรูศาสตรและเทคโนโลยใีหมไดดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยี

ตางๆ สําหรับการเรียนรู เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้ รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 4 ป  

แผนการพัฒนา/

เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

2.1  การจัดการหลักสูตร 

1. ดํารงไวซึ่งความ

ทันสมัยของหลักสูตร

ตามเทคโนโลยีและ

สงเสริมใหอาจารย

และนักศึกษา สราง

นวัตกรรมตางๆ ทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

2. กระตุนใหนักศึกษา

เปนผูใฝเรียนรูตลอด

ชีวิต และพัฒนา

ความรูความสามารถ

ในวิชา ชีพวทิยาการ

คอมพิวเตอรอยูเสมอ 

3. มีการตรวจสอบและ

ปรับปรงุหลักสูตรเปน

ประจํา 

4. ประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรเปนระยะๆ 

 

1. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห ทั น ส มั ย ต า ม

มาตรฐานวิทยาการคอมพิวเตอรทั้งใน

ระดับสากล (ACM/IEEE) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 4 ป 

3. หลักสูตรตองมีเนื้อหา เหมาะสมทั้ง

ทางด านทฤษฎีและปฏิบัติ  และมี

กิ จกรรมทางวิชาการที่ จะช วยให

นัก ศึกษาสามารถติดตามขาวสาร

ทันสมัยไดจากการเรียนรูดวยตนเอง 

4. มีผูสนับสนุนการเรียนรู หรือผูชวยสอน 

ที่ชวยกระตุนนักศึกษาใหเรียนรูไดดีขึ้น 

5. อาจารยควรสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท หรือสูงกวา และมีความ

เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ส า ข า วิ ท ย า ก า ร

คอมพิวเตอรและ/หรือที่เกี่ยวของ  

6. ส ง เ ส ริ ม ใ ห อ า จ า ร ย ใ ฝ ห า ค ว า ม

เชี่ยวชาญ และความกาวหนาในสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอรหรือสาขาอื่น ๆ 

ที่ เกี่ยวของสนับสนุนใหอาจารยไดมี

โอกาสไปหาประสบการณ ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ 

7. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรม การ

วิชาการภายในทุกๆ 2 ปและ ภายนอก

ทุกๆ 4 ป 

8. จัดรวบรวมฐานขอมูลของนักศึกษา 

อ าจ า รย  อุ ปก รณ สอน  และวิ จั ย 

งบประมาณ ความรวม มือทางวิชาการ 

1. สามารถเปรียบเทียบ

หลักสูตรกับมาตรฐานใน

สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร และมีการ

ปรับปรงุแกไขอยาง

สม่ําเสมอ 

2. วิชาตางๆ มกีารสอนทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อ

นักศึกษาจะไดเรียนรูได

ดวยตนเอง 

3. จํานวนอาจารยและ

ประวัติการทํางานและ

การฝกอบรมของ

อาจารย 

4. จํานวนผูสนับสนุนการ

เรียนรู หรอืผูชวยสอน 

5. ผลประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย และ

ผูชวยสอนหลังจบภาค

การศึกษา 

6. หลักสูตรมกีารประเมิน

โดยคณะกรรมการ

วิชาการภายในทุก ๆ 2 

ป และภายนอกทุกๆ 4 

ป 
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แผนการพัฒนา/

เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

2.1  การจัดการหลักสูตร 

ผลงานตีพิมพ ของแตละภาคการศึกษา 

เพื่อเปนขอมูลในการประเมิน 

9. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอหลักสูตรที่ สําเร็จการศึกษา เพื่อ

ทราบถึงความพึงพอใจตอการเรียนการ

สอนและหลักสูตร 

7. มีการสํารวจความพึง

พอใจในหลักสูตรจาก

บัณฑิต 

2.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. มีหองเรียน 

หองปฏิบัตกิาร

เครือขาย แมขาย

และอุปกรณส่ือ

ตางๆ ที่ใชในการ

เรียนการสอน 

เพื่อใหการเรยีนการ

สอนภายในเวลา

และนอกเวลามีประ 

สิทธิภาพ 

1.  ตดิตั้งอุปกรณส่ือตางๆในหองเรียนเพือ่

การสอนที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อสราง

ส่ือการเรียนการสอนตามความตองการ 

2. มีหองปฏิบัตกิารที่มีอุปกรณที่ได

มาตรฐานสากล เพื่อใหนักศึกษาไดเรียน

และฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมที่ด ี

3. มีหองปฏิบัตกิารที่สามารถเปดใชงานได

ตลอดเวลา ที่มีโครงสรางพื้นฐาน และ

พื้นที่เพยีงพอสําหรับใหนักศึกษา ทํางาน 

และเรียนรูดวยตนเอง 

4. มีหองสมุดและหองสมุดเสมือน ที่มีตํารา

เรียน มีหนงัสืออางองิ และส่ืออุปกรณ

ตางๆ อยางเพียงพอสําหรับการเรียนการ

สอนเพิ่มเติม 

5. มีหองปฏิบัตกิารระบบเครอืขายที่มี

อุปกรณตางๆ ที่ชวยใหนักศึกษาได

เรียนรูวิธกีารดแูล และควบคุมระบบ

เครือขายในสภาพแวดลอมจรงิ 

1. รวบรวมและบันทึก

อัตราสวน อุปกรณตอ

จํานวนนักศึกษา จํานวน

ชั่วโมงที่นกัศึกษาใช

หองปฏิบัตกิารหรือ

เครื่องมอื และอัตราสวน

ความเร็วของระบบ

เครือขายตอจํานวน

นักศึกษา 

2. รวบรวมจํานวนตํารา

เรียน และส่ือดจิิทอลที่มี

อยู พรอมทัง้ปรมิาณการ

ใชงาน  

3. มีการสํารวจความพึง

พอใจของนักศึกษาตอ

การบริการอุปกรณ

เพื่อการศึกษา 
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แผนการพัฒนา/

เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

2.3   การใหคาํปรึกษา และความชวยเหลอืตอนักศึกษา 

1. นกัศึกษามี

ความสามารถทัง้

ทางดานวิชาการ และ

มีทัศนคติที่ดีจากการ

ทํากิจกรรมนอก

หลักสูตร 

 

1. มีชวงเวลาสําหรบัใหคําปรกึษากบั

นักศึกษา 

2. เตรียมประวัตทิางการศึกษา และ

พฤตกิรรมของนักศึกษาไว เพือ่การ

ติดตอในอนาคต  

3. ติดตั้งชองทางการติดตอระหวาง

นักศึกษากับอาจารย 

4. มีศูนยบริการวิชาการ และสนับสนุนการ

เรียน 

มีการสนับสนุนคาใชจายสําหรบักิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร รวมทั้งสงเสริมให

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเหลานั้น 

1. จํานวนชั่วโมงการให

คําปรึกษา 

2. ประวัติทางวิชาการ และ

พฤตกิรรมของนักศึกษาที่

อาจารยที่ปรกึษาสามารถ

คนหาได 

3. จํานวนกิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตร และจาํนวน

นักศึกษาที่เขารวม  

ผลการสํารวจความพึง

พอใจของนักศึกษาตอการ

ใหการสนับสนุนตางๆ 

2.4  ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพ

บัณฑิต 

1 .  ผ ลิ ต นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี

คุณสมบัติดังนี ้

-  มีความรู และทักษะ

ตามความตองการ

ของนายจาง 

 - มีทัศนคติที่ดี  และ

สามารถเปนผูนําได 

สามารถเขาใจและ

ดํารงชีวิตในสังคม

ไดอยางมี คุณภาพ

แ ล ะ มี ค ว า ม

รับผิดชอบตอสังคม

ตามวัฒนธรรมไทย 

1. ขอคําปรึกษาจากผูประกอบการ

อุตสาหกรรม เพื่อใชในการปรับปรงุ

หลักสูตรในอนาคต 

2. ประเมินทักษะความรูจรรยาบรรณ 

และความสามารถในการทํางานเปน

ทีมของนักศึกษาที่จบการศึกษา 

3. ฝกอบรม และเสวนานัก ศึกษา

เพื่อใหทราบประสบการณจริง 

4. สอดแทรกคุณคาทางจรรยาบรรณ 

ทั้งในและนอกหองเรียน 

5. ชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม

พิ เศษนอกหลักสูตรที่ เนนความ 

รับผิดชอบทางสังคม และวัฒนธรรม

ไทย 

1. นําขอเสนอแนะของนายจาง มา

ใช ในการพัฒนา และแก ไข

หลักสูตร 

2. วิเคราะหผลการประเมินความ

พึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต 

3. จํานวนวิชาที่เนนจรรยาบรรณ 

และหลักการทํางานรวมกัน 

4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่

เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ

ทางสังคม และแรงบันดาลใจ

ทางวัฒนธรรม 

5. ส ถิ ติ ก า ร ทํ า ง า น ใ น ส า ข า

วิทยาการคอมพิวเตอร และ

สาขาที่เกี่ยวของของบัณฑิต 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 ระบบการจัดการศึกษาในหลกัสูตรปกติ เปนระบบทวิภาค โดยไมมีการจัดภาคศึกษาฤดูรอนและ

ไมมีการเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 

2.  การดําเนนิการหลักสตูร 

     2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนที่ 1  เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 

 ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จาก

สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ 

  1) ผานการคัดเลือกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 5 หรือ 

  2 )  ผานการคัดเลือกโดยระบบทดสอบกลาง (Admission)  ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

  3) ผานการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2.2.2  เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเทาในสาขาที่เก่ียวของจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยการเทียบ

โอนผลการเรียนตามระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวาดวย การโอนผลการเรียน 

การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ง) 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

   ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ   

 ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ 

 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

 2.4  กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

   จัดสอนเสริมเตรียมพ้ืนฐานการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา กอน

การเรียน 1 สปัดาห 
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   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน

ในมหาวิทยาลยัและการแบงเวลา 

 จัดใหมรีะบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ให

คําแนะนําแกนักศึกษาและใหเนนยํ้าในกรณทีี่นักศึกษามีปญหาตามขางตนเปนกรณีพิเศษ 

 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแล

นักศึกษา เชน วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตามการเรียนของ

นักศึกษาช้ันปที่ 1 จากอาจารยผูสอนและจดักิจกรรมเสรมิถาจําเปน 

 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

 

ระดับช้ันป 

 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปที่ 2 - 80 80 80 80 

ช้ันปที่ 3 - - 80 80 80 

ช้ันปที่ 4 - - - 80 80 

รวมจํานวนนกัศึกษา 80 160 240 320 320 

จํานวนบัณฑิตที่คาดวา   

จะสําเร็จการศึกษา 

- - - 80 80 

  

 2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ (พ.ศ.) 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. คาบํารุงการศึกษา(เหมา

จาย) 
80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

2. คาลงทะเบียน 560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,240,000 

3 . เ งินอุดหนุนจากรัฐบาล

(หลักสูตรที่เกี่ยวของ) 
200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 

รวมรายรับ 840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000 
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 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ (พ.ศ.) 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบดําเนินการ      

  1.1 คาใชจายบุคลากร - - - - - 

  1.2 คาใชจายดําเนินงาน 404,000 708,000 1,212,000 1,716,000 1,716,000 

  1.3 ทุนการศกึษา - - - - - 

  1.4 รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
336,000 672,000 1,008,000 1,344,000 1,344,000 

รวม (1) 740,000 1,380,000 2,220,000 3,060,000 3,060,000 

2. งบลงทุน      

    คาครุภัณฑ 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (2) 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (1) + (2) 840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000 

จํานวนนักศึกษา* 80 160 240 320 320 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา** 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 

 หมายเหตุ *จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง  

   **คาใชจายตลอดหลักสูตรตอหัวนักศึกษา 

 

 2.7  ระบบการศึกษา ทําเครื่องหมาย  ที่เห็นวาเปนการศึกษาแบบใด 

        แบบช้ันเรียน 

        แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

        แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

        อ่ืนๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรน้ี สามารถ

เทียบโอนหนวยกิตได ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคามวาดวย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู 

ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ  .ศ. 2550 (ภาคผนวก ง) 
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3.   หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร  

 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาเปนหลักสูตรแบบ

ศึกษาเต็มเวลาสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

 3.1.1  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสตูร  ไมนอยกวา             130  หนวยกิต 

 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

 โครงสรางของหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาซึ่งสอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา        33   หนวยกิต 

    1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  9    หนวยกิต 

    1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร    9     หนวยกิต 

    1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  6    หนวยกิต 

 1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  9 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา        91 หนวยกิต 

    2.1) กลุมวิชาแกน   18 หนวยกิต 

 2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา        58 หนวยกิต 

  (1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ    6 หนวยกิต 

  (2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  10 หนวยกิต 

  (3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15 หนวยกิต 

  (4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  18 หนวยกิต 

  (5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร      6 หนวยกิต 

  (6) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ      3 หนวยกิต 

 2.3) กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  130 หนวยกิต 
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          3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

     1) ความหมายของรหัสวิชา 

   รหัสวิชาประกอบดวย 7 หลัก แตละหลักเปนตัวเลข ซึ่งมีความหมาย (นับจาก

ซายมือ)    

   ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2 หมายถึง คณะ  

                 20   หมายถึง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   ตัวเลขหลักที่ 3 และ 4 หมายถึง สาขาวิชา 

                 25  หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

   ตัวเลขหลักที่ 5    หมายถึง ระดับความยากงายหรือช้ันปที่จัดใหเรียน 

   ตัวเลขหลักที่ 6 และ 7 หมายถึง ลําดับวิชา 

  2)  จํานวนหนวยกิต 

 2.1) การแสดงจํานวนหนวยกิตรายวิชา มีรูปแบบแสดงเปนตัวเลข ดังน้ี   

x (x-x-x)  ซึ่ง x เปนตัวเลขที่แสดงขอมูลตามลําดับ คือ  (ทฤษฎี)  หนวยกิต – ปฏิบัติ – คนควา 

 2.2) การคิดช่ัวโมงเรียน   

  ทฤษฎี 1 หนวยกิต :  บรรยาย 1 ช่ัวโมง ใหมีการคนควา 2 ช่ัวโมง 

  ปฏิบัติ 1 หนวยกิต :  ฝกทดลอง 2 ช่ัวโมง ใหมีการคนควา 1 ช่ัวโมง 

  คนควา : (ทฤษฎี x 2) + (ปฏิบัติ x 0.5 ช่ัวโมง) 

 3)  รายวิชา 

 3.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หนวยกิต ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย หรือ

รายวิชาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 3.2) หมวดวิชาเฉพาะ  91  หนวยกิต 

 

   (1) กลุมวิชาแกน                               18  หนวยกิต 

2025101 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  

Fundamental of Computer Science 

3(2-2-5) 

2025106 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

Mathematics for Computer Science 

3(2-2-5) 

2025165 คณิตศาสตรดีสครีต 

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

2015166 วิธีเชิงตัวเลข 

Numerical Method 

3(2-2-5) 
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2025261 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 

Statistics for Scientists 

3(2-2-5) 

2017111 แคลคลูัส 1 

Calculus 1 

3(3-0-6) 

 

  (2) กลุมวิชาวิชาเฉพาะดาน                      58 หนวยกิต 

   (2.1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ   6   หนวยกิต 

2025213 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

2025486 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Law 

3(2-2-5) 

   (2.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต       10  หนวยกิต 

2025334 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

Human and Computer Interaction 

3(2-2-5) 

2025340 ปญญาประดิษฐ 

Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

2025498 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

Computer Science Project 1 

1(0-2-1) 

2025499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 

Computer Science Project 2 

3(0-6-3) 

 

   (2.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร         15  หนวยกิต 

2025102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

Computer Programming 1 

3(2-2-5) 

2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

Computer Programming 2 

3(2-2-5) 

2025210 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 

Analysis and Design of Algorithm 

3(2-2-5) 

2025319 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 

Object-Oriented Software Development 

3(2-2-5) 

2025402 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
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Web Programming 

 

   (2.4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานทางระบบ          18  หนวยกิต 

2025209 โครงสรางขอมูล 

Data Structure 

3(2-2-5) 

2025317 ระบบปฏิบัติการ 

Operating System 

3(2-2-5) 

2025318 ระบบฐานขอมูล 

Database System 

3(2-2-5) 

2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

Data Communication and Computer Network 

3(2-2-5) 

2025321 วิศวกรรมซอฟตแวร  

Software Engineering 

3(2-2-5) 

2025335 คอมพิวเตอรกราฟกส 

Computer Graphics 

3(2-2-5) 

 

   (2.5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรม              6  หนวยกิต 

2025103 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 

Computer Architecture and Organization 

3(2-2-5) 

2025208 ตรรกะดิจิทอล 

Digital Logic 

3(2-2-5) 

 

   (2.6) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3  หนวยกิต 

2025395 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร* 

Professional Training in Computer Science 

3(450) 

2025397 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร* 

Cooperative Education in Computer Science 

6(640) 

หมายเหตุ     *เลือกเพียงอยางใดอยางหน่ึงระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร หรือสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร  
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  (3) กลุมวิชาเลือก ใหเลือกเรียนจํานวนไมนอยกวา   15  หนวยกิต 

 2025206 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

English for Computer Sciences 

3(3-0-6) 

2025104 กฎเกณฑและความหมายของภาษาโปรแกรม 

Syntax and Semantics of Programming Language 

3(2-2-5) 

2025322 การวิจัยดําเนินงาน 

Operation Research  

3(3-0-6) 

2025323 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

Management Information System 

3(2-2-5) 

2025324 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

Geographic Information System 

3(2-2-5) 

2025331 ซอฟตแวรระบบ 

System Software 

3(2-2-5) 

2025336 เทคโนโลยีสื่อประสม 

Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

2025337 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร  

Computer Game Design and Development 

3(2-2-5) 

2025341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

Natural Language Processing 

3(2-2-5) 

2025344 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Decision Support System 

3(2-2-5) 

2025345 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร 

Computer Vision 

3(2-2-5) 

2025346 การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ 

Evolutionary Computation 

3(2-2-5) 

2025350 การโปรแกรมแบบลูกขาย-แมขาย 

Client-Server Programming 

3(2-2-5) 

2025353 เครือขายและการสื่อสารไรสาย 

Wireless Communication and Network 

3(2-2-5) 

2025354 การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
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Computer Network Design and Administration 

2025355 การคํานวณแบบพบทั่วไป 

Ubiquitous Computing 

3(2-2-5) 

2025356 การคํานวณแบบกริดและกลุมเมฆ 

Grid and Cloud Computing 

3(2-2-5) 

2025381 การคนคืนสารสนเทศ 

Information Retrieval  

3(2-2-5) 

2025382 วิทยาการรหัสลับเบ้ืองตน 

Introduction to Cryptography 

3(2-2-5) 

2025401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 

Selected Programming Language 

3(2-2-5) 

2025403 เอ็กซเอ็มแอลและเว็ปเซอรวิส 

XML and Web Servcies 

3(2-2-5) 

2025404 ระบบและการเขียนโปรแกรมสาหรับการคาํนวณแบบ

เคลื่อนที ่

Mobile Computing System and Programming 

3(2-2-5) 

2025424 การจัดการโครงงานซอฟตแวร 

Software Project Management 

3(2-2-5) 

2025435 สถาปตยกรรมซอฟตแวร 

Software Architecture  

3(2-2-5) 

2025442 การออกแบบระบบผูเช่ียวชาญ  

Expert System Design 

3(2-2-5) 

2025443 ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย 

Distributed Database System 

3(2-2-5) 

2025445 ตรรกะคลุมเครือและเครือขายใยประสาทเทียม 

Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks 

3(2-2-5) 

2025446 การทําเหมืองขอมูล  

Data Mining 

3(2-2-5) 

2025453 การคํานวณแบบไรสายและแบบเคลื่อนที่ 

Wireless and Mobile Computing 

3(2-2-5) 

2025482 โครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน  3(2-2-5) 
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Parallel Computer Architecture and Organization 

2025483 การประมวลผลแบบขนาน 

Parallel Processing 

3(2-2-5) 

2025484 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน  

Analysis and Design of Parallel Algorithm 

3(2-2-5) 

2025485 คอมพิวเตอรโมเดลและการจําลอง 

Computer Modeling and Simulation 

3(2-2-5) 

2025486 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Law 

3(2-2-5) 

2025487 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

2025489 การจัดการความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขาย 

Computer and Network Security Management 

3(2-2-5) 

2025490 การคํานวณสมรรถนะสูง  

High Performance Computing 

3(2-2-5) 

2025491 การออกแบบระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง 

Embedded and Real-time System Design 

3(2-2-5) 

2025492 วิทยาการหุนยนต 

Robotics 

3(2-2-5) 

2025493 ระบบสารสนเทศแบบกระจาย 

Distribute Information System 

3(2-2-5) 

2025494 หัวขอคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

Selected Topic in Computer Science 

3(2-2-5) 

 

 (3.3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

  นักศึกษาจะตองเลือกอยางนอย 6 หนวยกิต จากวิชาใดๆก็ไดที่เปดสอน

ตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 
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               3.1.4 แผนการศึกษา 

ปการศึกษาที่ 1 / ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 

2017111 แคลคลูัส 1 3(3-0-6) 

2025101 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

2025102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

2025208 ตรรกะดิจิทอล 3(2-2-5) 

110xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 

120xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 

140xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 3 

รวม 21 

 

ปการศึกษาที่ 1 / ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  3(2-2-5) 

2025106 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

2025103 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

110xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 

120xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 

140xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 3 

500 วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 21 

 

ปการศึกษาที่ 2 / ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 

2025165 คณิตศาสตรดีสครีต  3(2-2-5) 

2025209 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

2025317 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

110xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 

130xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 

500 วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 18 
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ปการศึกษาที่ 2 / ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

2025210 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

2025261 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

2025166 วิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

2025318 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

2025319 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 3(2-2-5) 

140xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 3 

รวม 18 

 

ปการศึกษาที่ 3 / ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 

2025213 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

2025402 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 

2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

2025335 คอมพิวเตอรกราฟฟกส 3(2-2-5) 

202506 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

120xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 

รวม 18 
 
 

ปการศึกษาที่ 3 / ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

2025321 วิศวกรรมซอฟตแวร  3(2-2-5) 

2025340 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

2025486 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

2025498 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 1(0-2-1) 

2025334 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

2025403 
ระบบและการเขียนโปรแกรมสําหรับการคาํนวณแบบ

เคลื่อนที ่
3(2-2-5) 

130xxxx วิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 

รวม 19 
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ปการศึกษาที่ 4 / ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 

2025499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3) 

2025446 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

2025354 การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

2025337 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

   

รวม 12 

 

ปการศึกษาที่ 4 / ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 

2025395 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3(450) 

หรือ 

2025397 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 6(640) 

รวม 3 

 

 

          3.1.5  คาํอธิบายรายวิชา 

  คําอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิทยาการคอมพิวเตอร ดูในภาคผนวก ก, จ และ ฉ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

             3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ  สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จการศึกษา : ปที่จบ 
ภาระการสอน ชม. / สัปดาห 

2559 2560 2561 2562 

*1 นายสิทธิชัย  บุษหม่ัน 

3-4499-00190-51-4 

รองศาสตราจารย ปร.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ.สถิติ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2540 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533 

20 20 20 20 

*2 นางกาญจนา  คาํสมบัติ 

54408-00049-55-9 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2545 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2538 

24 24 24 24 

*3 นายกิตติพงษ ชินสุข 

3-3015-01091-15-0 

อาจารย วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 

วท.บ.สถิติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร, 2552 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540 

32 32 32 32 

*4 นายพัชระ นาเสงี่ยม 

3-4499-00012-22-5 

อาจารย วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2548 

32 32 32 32 

*5 นายปรัชญา ไชยเมือง 

1-4199-00046-09-3 

อาจารย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550 

32 32 32 32 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ  สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จการศึกษา : ปที่จบ 
ภาระการสอน ชม. / สัปดาห 

2559 2560 2561 2562 

1 นายไชยยันต สกุลไทย ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.คอมพิวเตอรศึกษา 

วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือ

การศึกษา 

วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547 

20 20 20 20 

2 นายณัฐพงษ พันธุมณี ผูชวยศาสตราจารย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2545 

วิทยาลัยครูพระนคร,2534 

24 24 24 24 

3 นายเอกรินทร  ศรีลาพัฒน ผูชวยศาสตราจารย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง,2547 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม,2537 

24 24 24 24 

4 นางสาวโสภัค  ไชยชนะ อาจารย วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 

 

พ.บ. วิทยาการสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

University of Technology, Sydney  

Australia, 2543 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538 

32 32 32 32 

5 นายธาดา จันตะคุณ อาจารย Ph.D. Computer Technology in 

Education 

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

Magadh University, India,2554 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ,2552 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2545 

32 32 32 32 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ  สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จการศึกษา : ปที่จบ 
ภาระการสอน ชม. / สัปดาห 

2559 2560 2561 2562 

6 นางสุนันทา กลิ่นถาวร อาจารย ปร.ด.คอมพิวเตอรศึกษา 

 

คอ.ม.คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี,2549 

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา,2542 

32 32 32 32 

7 นางจักรพันธ ศรีวงษา อาจารย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง,2546 

สถาบันราชภัฎมหาสารคาม,2540 

24 24 24 24 

8 นายณวัฒน นันทะเสน อาจารย วศ.ม.สนเทศศาสตร 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,2550 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม,2543 

32 32 32 32 

9 นายทินกร  คุณาสิทธิ ์ อาจารย วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน,2551 

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี,2537 

20 20 20 20 

10 นายประภากร  ศรีสวางวงศ อาจารย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน,2551 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545 

24 24 24 24 

11 นางปยาภรณ หงษอาภาสัตย อาจารย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ,2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี,2547 

24 24 24 24 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ  สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จการศึกษา : ปที่จบ 
ภาระการสอน ชม. / สัปดาห 

2559 2560 2561 2562 

12 นางพวงผกา  คุณาสิทธ์ิ อาจารย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง,2548  

สถาบันราชภัฏลาํปาง,2538     

12 12 12 12 

13 นายภานุวัฒน เกตุวงศ อาจารย วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือ

การศึกษา 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม

,2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม

,2548 

32 32 32 32 

14 นายรักถิ่น เหลาหา อาจารย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2553 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2550 

32 32 32 32 

15 นางสาววิไลลักษณ กาประสิทธิ์ อาจารย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2553 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2550 

24 24 24 24 

16 นายสิริวิวัฒน  ละตา อาจารย วท.ม.สื่อนฤมิต 

วท.บ.สื่อนฤมิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551 

32 32 32 32 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ  สาขาวิชาเอก สถานที่ทํางาน 
ภาระการสอน ชม. / สัปดาห 

2559 2560 2561 2562 

1 นายประยงค ธิติธนานนท รองศาสตราจารย วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี 4 4 4 4 
2 นายกฤษณะ ชินสาร ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา 4 4 4 4 
3 นางจิรัฎฐา ภูบญุอบ ผูชวยศาสตราจารย. ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 4 4 4 
4 นายชวลิต ขันคํา ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 4 4 4 4 
5 นายอภิรักษ จิรายุสกุล ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 4 4 4 4 
6 นายอัณณุพันธ รอดทุกข ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Computer Science) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 4 4 4 4 
7 นายทองมวน นาเสงี่ยม อาจารย Ph.D.(Education Management) เกษียณอายุ 4 4 4 4 
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4.   องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณใน

วิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง  ดังน้ันหลักสูตรจึงจัดรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร (3 หนวยกิต) และวิชาสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร (5 หนวยกิต)  ใหนักศึกษา

เลือกตามความสมัครใจ ซึ่งเปนวิชาที่นักศึกษาจะตองไปฝกงานที่หนวยงานภาครัฐ หรือสถาน

ประกอบการเอกชน 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

             ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

  1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากองคกรทั้งภาครัฐหรือเอกชน  ตลอดจนมีความเขาใจใน

หลักการความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 

  2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาในการดําเนินงานขององคกร โดยใช

ความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

  3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวให

เขากับสถานที่ทํางานได 

  5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

 4.2  ชวงเวลา  

            1)  การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร  

  - ภาคการศึกษาฤดูรอนหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปที่ 3 กอนขึ้น  ช้ันปที่ 4 

 2)  สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 

   - ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

            จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

5.   ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

 ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิทยาการคอมพิวเตอร

เพ่ือธุรกิจ เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือการวิจัย เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปนการบริการสังคม 

หรือเพ่ือความบันเทิง มีซอฟตแวรและรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร

กําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
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5.1  คําอธบิายโดยยอ  

       โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรเปนโครงงานที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่

นํามาประยุกตใชในการทําโครงงาน ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่

สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู  

 นักศึกษาสามารถนําความรูในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมาใชในการทําโครงงาน มีความ

เช่ียวชาญในการใชเครื่องมือและสามารถเลือกใชซอฟทแวรที่เหมาะสมในการทําโครงงาน ซอฟตแวร

ที่ไดจากโครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3  ชวงเวลา  

  ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปที่ 4 

5.4  จํานวนหนวยกิต: 4 หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ  

 มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซด และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล   

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารย

ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอ

โปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบ้ืองตน โดยเฉพาะ

การทํางานหลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนําเสนอ มีอาจารยสอบไมตํ่ากวา 3 คน  
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หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน และทํา

หนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพและสังคม 

 

สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวน

บุคคล การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง 

นอกจากน้ีอาจมีการจัดคายพัฒนาชุมชน เพ่ือให

นักศึกษามีโอกาสประยุกตหรือเผยแพรความรูที่ได

ศึกษามา 

2) ดานความรูพ้ืนฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี 

สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตร

และสรางความเช่ือมโยงระหวางภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน และ

กรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการประยุกตองคความรู

กับปญหาจริง  

3 )  ด า น ค ว า ม รู ทั น ส มั ย  ใ ฝ รู  แ ล ะ มี

ความสามารถพัฒนาความรู เ พ่ือพัฒนา

ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

 

รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐานใน

ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มี

โจทยปญหาที่ทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูใน

การพัฒนาศักยภาพ 

4) ดานการคิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการ

แกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 

 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือ

โครงงาน ให นักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบั ติ  ฝก

แกปญหา แทนการทองจํา 

5) ดานความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มี

ทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปนหมู

คณะ 

 

โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ ควรจัด

แบบคณะทํางาน แทนที่จะเปนแบบงานเด่ียว เพ่ือ

สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ  

6 )  รู จั กแสวงหาความรู ด วยตนเองและ

สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

 

ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล 

รวบรวมความรูที่นอกเหนือจากที่ไดนํา 

เสนอในช้ันเรียน และเผยแพรความรูที่ไดระหวาง

นักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

7) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใช

เทคโนโลยีไดดี 

 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู

นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่สงเสริมใหเกิดการ

แสวงหาความรูที่ทันสมัย การเผยแพร การถามตอบ 

และการแลกเปลี่ยนความรู 

8) ดานความสามารถวิเคราะห ออกแบบ 

พัฒนา ติดต้ัง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร

ใหตรงตามขอกําหนด 

ตองมีวิชาที่บูรณาการองคความรูที่ไดศึกษามา (เชน 

วิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร) ในการวิเคราะห 

ออกแบบ พัฒนา ติด ต้ั ง  และปรับปรุ งระบบ

คอมพิวเตอรตามขอกําหนดของโจทยปญหาที่ไดรับ  

 

2.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (หมวดการศกึษาทั่วไป) 

 2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิต

รวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสวนรวม โดยตองมีคุณธรรม จรยิธรรมอยาง

นอย ดังตอไปน้ี 

 1)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2)  แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 

 3)  มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 4)  เรารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

 5)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

  2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   อาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ทุกคนตองสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมี

การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

  2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1)  ประเมินจากการสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

   2)  ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

   3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

   4)  ปริมาณการทุจริตในการสอบ 
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 2.2  ดานความรู 

  2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

   นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใชประกอบอาชีพ และพัฒนา

สังคม ดังน้ันมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 

   1)  มีความรูหลักการทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ 

   2)  มีความรูในเน้ือหาวิชา 

   3)  มีความกาวหนาทางวิชาการ 

   4)  รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางวิชาการ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

  2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

   ใชกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของ

รายวิชาและเน้ือหาสาระ ตลอดจนมีการทําศึกษาจากสถานการณจริงและมีการศึกษาดูงาน หรือเชิญ

ผูเช่ียวชาญมาเปนวิทยาการพิเศษเฉพาะเรื่อง 

  2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

   1)  ประเมินจากโครงงาน/รายงานตาง ๆ ที่นักศึกษาจัดทํา 

   2)  ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน/รายงาน 

   3)  ประเมินจากการทดสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาค 

 2.3  ทักษะทางปญญา 

  2.3.1  นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับการพัฒนาความรู

เก่ียวกับวิชาที่ศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จาก

กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังน้ี 

   1)  สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ ประเมินขอมูล จากหลักฐานใหม แลว

นําขอสรุปมาใช 

   2)  สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรค 

   3)  สามารถใชทักษะและความเขาใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ 

   4)  มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ไดรับการฝกฝน 

  2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   1)  กรณีประยุกตใชความรูเชิงบูรณาการ เพ่ือแกปญหาใหเหมาะสมในโครงการวิจัย

ยอย และวิทยานิพนธ 

   2)  การอภิปรายกลุม 

  2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
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   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาน้ีสามารถทําไดโดยการออก

ขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหาและวิธีแกปญหา โดยการประยุกต

ความรูที่เรียนมา 

 2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   นักศึกษาตองประกอบอาชีพ ซึ่งตองมีความเก่ียวของสัมพันธบุคคลหรือกลุมคนตาง 

ๆ จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาระหวางที่ศึกษาอยูใหมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

   1)  มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งรายบุคคลและงานกลุม 

   2)  สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

   3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่  และความ

รับผิดชอบ 

   4)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

   5)  มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี 

  2.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

   ในกระบวนการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม โดยมร

การคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ ดังน้ี 

1)  สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   2)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   3)  มาสารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 

   4)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป 

  2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

    ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานกลุมและ

ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได นอกจากน้ียังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน

การรวมกิจกรรมตาง ๆ 

 2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   1)  สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร 
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   2)  สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการ

นําเสนอ 

   3)  มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและใชอยางสม่ําเสอ ในการ

รวบรวมขอมูล แปลความหมาย สื่อสารขอมูล แนวความคิด และติดตามความกาวหนา 

   4)  สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองและภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน ใช

งานไดอยางเหมาะสม 

  2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1)  มีรายวิชาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร หรือสถิติประยุกต 

   2)  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการะบวนการเรียนการสอนของรายวิชาตาง ๆ 

  2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1)  ประเมินจากความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

   2)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงาน 

 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

 3.1  คุณธรรมและจริยธรรม 

1)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 

3)  มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

4)  เรารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

5)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 

 3.2  ความรู 

  1)  มีความรูหลักการทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ 

  2)  มีความรูในเน้ือหาวิชา 

  3)  มีความกาวหนาทางวิชาการ 

  4)  รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางวิชาการ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
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 3.3  ทักษะทางปญญา 

   1)  สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ ประเมินขอมูล จากหลักฐานใหม แลวนํา

ขอสรุปมาใช 

  2)  สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรค 

  3)  สามารถใชทักษะและความเขาใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ 

  4)  มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ไดรับการฝกฝน 

 

 3.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1)  มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งรายบุคคลและงานกลุม 

  2)  สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

  3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

  4)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

  5)  มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี 

 

 3.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1)  สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร 

  2)  สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการ

นําเสนอ 

  3)  มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและใชอยางสม่ําเสมอ ในการรวบรวม

ขอมูล แปลความหมาย สื่อสารขอมูล แนวความคิด และติดตามความกาวหนา 

 4)  สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองและภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน ใชงานไดอยาง

เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1101001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ο • • • • • ο • • •  • • • • • ο ο ο • • • 
1101002 วาทการ • ο • • • • • ο ο • • • • ο ο • • • ο • • • 
1101003 การอานเพ่ือชีวิต ο ο ο ο • • ο • ο • • • • • • • • ο ο • • • 
1101004 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร • ο ο ο • • • • • • • • • • • • • ο • • • • 
1102001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ο ο • • • • • ο ο ο ο • • • • • ο ο ο • ο • 
1102002 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ο ο • ο ο • • ο ο ο ο • ο ο ο ο ο ο ο ο ο • 
1102003 การฟงและการพูด ο ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1102004 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการ • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1103001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1103002 สนทนาภาษาจีน • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1104001 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1105001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1106001 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
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รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1107001 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1108001 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1109001 การใชสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ο • • ο ο • • • • • ο • • • • • • ο ο • • • 
1101101 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1101201 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1101301 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร • ο ο • • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο • 
1200001 ศิลปะสุนทรีย ο ο ο ο • ο • ο ο ο • • ο • ο ο ο ο ο • ο ο 
1200002 สุนทรียทางดนตร ี ο ο • ο ο • ο ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • ο ο 
1200003 สุนทรียทางนาฏศิลปและศิลปะการแสดง ο ο • ο ο • ο ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • ο ο 
1200004 ความจริของชีวิต ο • • ο ο • ο ο ο • • ο ο • ο • • ο ο ο • ο 
1200005 ความม่ันคงของมนุษย ο • • ο ο • ο ο ο • • ο ο • ο • • ο ο ο • ο 
1200006 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน • • • • • • • ο ο • • • • • • • • • ο • ο ο 
1300001 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ο ο • ο ο • ο ο • • • ο ο • ο ο ο ο ο ο • ο 
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รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1300002 ทองถิ่นศึกษา ο ο • • ο • • ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο ο • ο 
1300003 วิถีไทย • • • ο ο • ο ο ο • ο ο ο • • ο ο ο ο • ο ο 
1300004 วิถีโลก ο ο • ο ο ο ο • ο • ο ο ο • • ο ο ο ο ο • ο 
1300005 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ο • • • • • • • • • ο • ο • ο ο ο ο ο ο ο ο 
1400001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม • • • • ο • ο • • • • • • • ο ο ο ο ο ο ο ο 
1400002 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต ο ο • ο • • ο ο ο • ο • ο • • ο • • ο • ο ο 
1400003 คณิตศาสตรและสถิติประยุกตเพ่ือการตัดสินใจ ο ο • • ο • • ο ο ο • ο • • • ο ο ο • ο ο ο 
1400004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต • ο • • • • • ο • • ο ο • • ο ο • • ο • • • 
1400005 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต ο • • • • • ο • ο • • ο • • • • • • • • ο ο 
1400006 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ • • • • • • • ο ο • ο ο • • • • • • ο ο • ο 
1400007 โภชนาการ ο ο • ο ο • ο ο ο • ο ο ο ο ο ο ο • ο • ο ο 
1400008 เทคโนโลยีเพ่ือชีวิต • ο ο • ο • ο ο • • • ο ο ο • ο • ο ο • ο ο 
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4.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

 4.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

4.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได 

และเปนประโยชนตอสวนรวม และเน่ืองจากคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของ

ประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนมี

ความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น อาจารยผูสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ

คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหนักศึกษาตระหนัก ดังน้ี 

   1)  ตระหนักในคุณคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  

   2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

   3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

   4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย 

   5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

   6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 

   7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

  4.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนน

การเขาช้ันเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาตอง

มีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน

สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืนเปนตน 

นอกจากน้ี อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจัก

เคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแวรที่มีตอสังคม รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม และ

เสียสละ 

 

  4.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน 

   2)  ประเมินจากการสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
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   3)  ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

   4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

   5)  ปริมาณการทุจริตในการสอบ 

 4.2  ดานความรู 

  4.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

   นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใชประกอบอาชีพ และพัฒนา

สังคม ดังน้ันมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 

   1)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 

   2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร 

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

   3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตาม

ขอกําหนด 

   4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร  

   5)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 

   6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

   7)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  

   8)  สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

   การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาใน

ช้ันเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 

  4.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

   ใชกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและ

ประยุกตใชทางปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ี ใหเปนไป

ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ีควรจัดใหมีการเรียนรู จาก

สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ

เฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  4.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

   1)  ประเมินจากโครงงาน/รายงานตาง ๆ ที่นักศึกษาจัดทํา 

   2)  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือการนําเสนอโครงงาน/รายงาน 



   

 

44 
 

   3)  ประเมินจากการทดสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

   4) ประเมินจากทดสอบยอย 

   5) ประเมินจากรายงานของผูประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝกงานหรือไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา 

 

 4.3  ทักษะทางปญญา 

  4.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองได เมื่อจบ

การศึกษาแลว ดังน้ัน นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 

จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา

และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา รวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษา

ตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญา ดังน้ี 

   1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

   2)  สามารถสบืคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค  

   3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

   4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม  

   การวัดมาตรฐานในขอน้ี สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา 

อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมาหลีกเลี่ยง

ขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับ

นิยามตางๆ 

  4.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   1)  กรณีศึกษาทางการประยุกตใชวิทยาการคอมพิวเตอร 

   2)  การอภิปรายกลุม 

   3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

  4.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาน้ีสามารถทําไดโดย การ

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงาน

ในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

 



   

 

45 
 

 4.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพ ที่จะะตองเก่ียวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คน

ที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ ทั้งที่มาเปนผูบังคับบัญชาหรือมาอยูใตบังคับบัญชา ดังน้ัน ความสามารถที่จะ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ จึงเปนเรื่องจําเปนอยางย่ิง อาจารยผูสอนจะตองสอดแทรกวิธีการที่

เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปน้ี 

   1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

   2)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ

ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

   3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

   4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

   5)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 

รวมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

   6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 

  4.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

   ในกระบวนการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม โดยมร

การคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ ดังน้ี 

   ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง

ประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมี

ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

1)  สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   2)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   3)  มาสารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 

   4)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป 

   5) มีภาวะผูนํา 
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  4.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

    ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานกลุมและ

ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได นอกจากน้ียังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน

การรวมกิจกรรมตาง ๆ 

 4.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตํ่าดังน้ี 

   1)  สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร 

   1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 

   2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ

การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

   3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ

ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม  

   การวัดมาตรฐานน้ีอาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา

วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะห

ประสิทธิภาพตอนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุม

นักศึกษา 

  4.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง 

และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรู เทคนิคการประยุกต

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

  4.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ 
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   2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตาง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอช้ันเรียน 

 

5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหมวดวิชาเฉพาะสาขาสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ  

 5.1  คุณธรรมจริยธรรม 

  1)  ตระหนักในคุณคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  

  2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

  3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง

และลําดับความสําคัญ 

  4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย 

  5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

  6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 

  7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 5.2  ความรู    

  1)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 

  2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกบัการแกไขปญหา 

  3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

  4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร  

  5)  รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 

  6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ  

  7)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  

  8)  สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 5.3  ทักษะทางปญญา    

  1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

  2)  สามารถสบืคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค  

  3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
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  4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม  

 5.4  ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ  

  1)  สามารถสือ่สารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

  2)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ

ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

  3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

  4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

  5)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 

รวมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

  6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 5.5  ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 

  2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

  3)  สามารถสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนออยางเหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาเฉพาะสาขาสูรายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุมวิชาแกน 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

2025106 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  •   ο   • ο      ο ο   •  ο  •  ο    

2017111 แคลคูลัส 1        • ο      • •   ο    ο      

2025101 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ο • ο   • ο ο ο  • ο ο  ο ο ο  • ο ο   ο • ο •  

2025165 คณิตศาสตรดีสครีต        • ο      ο ο   •    •      

2025166 วิธีเชิงตัวเลข        ο •      ο ο   ο          

2025261 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ο ο ο     ο • ο     • • ο ο ο ο  ο   ο ο • ο 
กลุมวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

2025102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  ο •    • ο • ο  ο  • ο •  • ο • ο  •  • ο • ο 
2025103 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร    ο    •  ο •  •  ο    •    ο  ο   • 
2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  ο •    • ο • ο  ο  • ο •  • ο • ο  •  • ο • ο 
2025208 ตรรกะดิจิทอล  • ο ο    • ο      • ο   •  ο  •   •   

2025209 โครงสรางขอมูล  •  •    • ο   •   ο • ο • ο •   •    •  

2025210 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธ ี   • •    • ο     ο ο ο ο  ο    ο ο •  • ο 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุมวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

2025213 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   • ο  ο  • • ο     ο ο ο • • ο •  • • ο ο ο ο 

2025317 ระบบปฏิบัติการ  • ο     • ο •  ο ο  ο    •  ο  •   •   

2025318 ระบบฐานขอมูล  ο ο     • ο ο  ο ο • • ο ο  • ο ο  ο ο • • ο  

2025319 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต  •      • ο ο ο  ο • • ο   •  •  ο  • •  ο 

2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  ο ο  ο   • ο • • ο ο  ο ο ο  • ο • ο • ο ο • ο ο 

2025321 วิศวกรรมซอฟตแวร  •  •    • ο    ο  ο   • ο ο ο  • ο  ο ο • 

2025334 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร    • ο ο    • •   •  ο ο    •  ο  •  ο • ο  

2025335 คอมพิวเตอรกราฟกส  •      •      ο ο •   • ο   •  ο • ο ο 

2025340 ปญญาประดิษฐ  • ο     • ο  ο ο   ο   ο  ο ο ο   •    

2025395 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร* • • ο • ο ο • ο ο ο  • •  ο ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο ο 

2025397 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร* • • ο • ο ο • ο ο ο  • •  ο ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο ο 

2025402 การเขียนโปรแกรมเว็บ  •     ο • ο ο  ο  • • ο   •  •  ο  • •  ο 

2025486 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ο ο ο  • ο • •   ο  ο   ο ο   ο ο • • •   ο  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุมวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

2025498 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 • •  ο ο  • ο • •  ο  • • • ο ο • • ο  ο  • • ο • 

2025499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 • •  ο ο  • ο • •  ο  • • • ο ο • • ο  ο  • • ο • 

กลุมวิชาเลือก 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

2025104 กฏเกณฑและความหมายของภาษาโปรแกรม     ο   •      ο           •    

2025322 การวิจัยดําเนินงาน  • ο     •        ο  • ο   • •  ο  •  

2025331 ซอฟตแวรระบบ   ο      • • ο •     •       •   • ο  

2025323 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   •  • •  •     •  • ο • • • ο • ο •    ο • 

2025324 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร     ο ο  • •    ο     ο  ο ο ο   • ο • ο 

2025336 เทคโนโลยีสื่อประสม   • ο   ο  •  ο ο ο ο ο  •  ο ο ο   • • ο •   

2025337 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร    ο ο    • • • • • ο  •  •  ο  ο   • • • •  • 

2025341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ        • •              • •    ο 

2025344 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ο •  •   • ο  ο  •    • • • ο •  • ο ο  ο • 

2025345 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร  • ο     •   ο            •   • ο  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุมวิชาเลือก 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

2025346 การคํานวณเชิงววิัฒนาการ        • •       ο           •  

2025350 การโปรแกรมแบบลูกขาย-แมขาย   ο      •  ο   •       ο ο  •   ο  • 

2025353 เครือขายและการสื่อสารไรสาย  ο ο    ο • ο • ο  ο  ο    • ο • ο •  ο ο  • 

2025206 
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

 • ο     •     ο    •  ο •   ο  ο   • 

2025354 การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร ο ο   ο ο ο • ο • ο  ο   ο  ο • ο • ο • ο ο  ο • 

2025355 การคํานวณแบบพบท่ัวไป      •  • ο •   ο ο     • ο •  •   •   

2025356 การคํานวณแบบกริดและกลุมเมฆ      •  •  • •        •    •   •   

2025381 การคนคืนสารสนเทศ       ο  •        •    ο      ο •  

2025382 วิทยาการรหัสลับเบื้องตน   ο   •  •   •     ο     •  •  ο •   

2025401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก  ο •   ο  • • ο ο •  •  • ο  ο • ο  •  • ο • ο 

2025403 เอ็กซเอ็มแอลและเว็ปเซอรวิส      •  • ο •  ο  ο ο    • ο ο  •   •  ο 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุมวิชาเลือก 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

2025404 
ระบบและการเขียนโปรแกรมสําหรับการคํานวณ

แบบเคลื่อนท่ี 

  ο   ο  •  • ο ο  ο   ο  • ο ο  •  ο ο  • 

2025424 การจัดการโครงงานซอฟตแวร  ο • •  ο  • • ο   ο  ο ο  • • ο ο ο • • ο  ο ο 
2025435 สถาปตยกรรมซอฟตแวร    ο   ο • • •    ο  ο  ο • ο    •  ο  •  

2025442 การออกแบบระบบผูเชี่ยวชาญ   • ο  ο ο  • •       ο ο ο  ο   ο ο • ο •  

2025443 ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย       ο  • ο ο  ο   • ο         • • ο  

2025445 ตรรกะคลุมเครือและเครือขายใยประสาทเทียม       ο  •      ο  ο     ο    • ο • ο 

2025446 การทําเหมืองขอมูล         • ο         •        • ο  

2025453 การคํานวณแบบไรสายและแบบเคลื่อนท่ี    ο      • ο • ο ο  ο ο ο ο  •  •  •  • ο  • 

2025482 โครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน        •  •      •  •     •   •   

2025483 การประมวลผลแบบขนาน         • •  • ο  •  •   •    •   •   

2025484 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน         • •  • ο  •  •   •    •   •   

2025485 คอมพิวเตอรโมเดลและการจําลอง  ο   • ο  ο •  ο ο ο  • • • ο • •   ο ο ο ο • ο 

2025487 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   ο ο ο  ο ο ο • ο ο   • ο • ο  ο  ο ο  ο ο • • ο ο 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุมวิชาเลือก 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

2025489 การจัดการความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 
•  ο ο • ο • • •  ο • ο   ο ο ο • ο  ο  ο • ο ο ο 

2025490 การคํานวณสมรรถนะสูง         • •  ο        • ο    •     

2025491 การออกแบบระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง  ο      •    ο  •  ο   •    ο • ο •   

2025492 วิทยาการหุนยนต  ο  ο   ο • ο • ο ο  ο ο • ο • ο ο  ο •   • ο ο 
2025493 ระบบสารสนเทศแบบกระจาย    ο    •  ο ο  • ο • ο          •   

2025494 หัวขอคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร • • ο     • • • ο ο  • • •   • • ο  ο • • • ο • 
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

  กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนําไป

ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

  การทวนสอบในระดับรายวิชาทําไดโดย 

  1)  นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

  2)  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตาม

รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

  การทวนสอบในระดับหลักสตูรสามารถทําได โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน 

อุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา สามารถทําผานการวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเน่ืองและนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน

การสอนและหลักสูตร อาจดําเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 

  1)  สอบถามภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต โดยใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ 

ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ

ความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

  2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการแบบสงแบบสอบ ถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบ

ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

  3)  การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของ

บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้นดวย 
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  4)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอ

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา

องคความรูของนักศึกษา 

  5)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนา

เองและวางขาย (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการ

กุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม 

3.   เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปน้ี 

 3.1  เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร 

 3.2  มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา 2.00 

 3.3  ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 16 ภาคการศึกษา 

 3.4  มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 9 การสําเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการ

อนุมัติปริญญา 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1.   การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน นอกจากน้ีการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคูณธรรม

อาจารยจะตองเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีของนักศึกษา 

 1.2  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู ทักษะและประสบการณดานการสอน 

 1.3  สงเสริมอาจารยใหมีการทําวิจัยอยางตอเน่ืองในดานคอมพิวเตอร โดยการสนับสนุนดาน

การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ รวมถึงการประชุมทางวิชาการ

ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.   การพัฒนาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  1)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเน่ือง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

  2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอ่ืนๆ 

  1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู 

  2)  มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

  3)  สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  4)  สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการเขารวม/จัดกิจกรรมสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

  5)  สงเสริมใหมีความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผานโครงการสหกิจศึกษา 
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หมวดท่ี  7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 ในการกํากับมาตรฐานหลักสตูร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบดวย ประธาน

หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ดังน้ี 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัยโดยอาจารยและ

นักศึกษาสามารถกาวทัน

หรือเปนผูนําในการสราง

องคความรูใหมๆ 

ทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด

ความใฝรู มีแนวทางการ

เรียนท่ีสรางท้ังความรู

ความสามารถในวิชาการ

วิชาชีพ ท่ีทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง

หลักสูตรใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน

ของหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ

ดานวิทยาการคอมพิวเตอรในระดับสากลหรือ

ระดับชาติ )หากมีการกําหนด (  

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  5 ป 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ

เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได

ศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง 

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ ผูชวย

สอน เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู 

5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมีคุณวุฒิ ไมตํ่ากวา

ปริญญาโทหรือหรือเปน   ผูมีประสบการณ

หลายปมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอยกวา

เกณฑมาตรฐาน  

6. สนับสนนุใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง

วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดานวิทยาการคอมพิวเตอร หรือในดานท่ี

เกี่ยวของ 

7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงานใน

หลักสูตรหรือวิชาการท่ีเกี่ยวของ ท้ังในและ

ตางประเทศ 

8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยาง

นอยทุก 4ป 

9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย 

อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ

- หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ

มาตรฐานท่ีกําหนดโดยหนวยงาน

วิชาชีพดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร มีความทันสมัยและ

มีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ 

- จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ 

และวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให

นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู

ใหมไดดวยตนเอง 

- จํานวนและรายชื่อคณาจารย

ประจํา ประวัติอาจารยดาน

คุณวุฒิประสบการณ และการ

พัฒนาอบรม ของอาจารย 

- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ

เรียนรู และบันทึกกิจกรรมใน

การสนับสนุนการเรียนรู 

- ผลการประเมินการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน และการสนบัสนุน

การเรียนรูของผูสนับสนุนการ

เรียนรู โดยนักศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี

ประกอบดวยอาจารยภายใน

คณะฯทุก 2 ป 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป 

- ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ

การศึกษาทุกๆ 2 ป 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก

ภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการประเมิน

ของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ

เรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

2. บัณฑิต 

 บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีคุณลักษณะดังน้ี 

  2.1 มีความรู ความสามารถทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

  2.2 มีทักษะทางปญญา ในการประยุกตความรูและทักษะในการประยุกตใชความรูดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร ในการแกปญหาและประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคงานดานคอมพิวเตอร

อยางเปนระบบ 

  2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่เหมาะสมในวิชาชีพคอมพิวเตอร และ

มีความเปนผูนําใหเปนสมาชิกของสังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 

  2.5 มีทักษะการทํางานเปนทีม และมีความรับผิดชอบในหนาที่ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

  2.6 มีทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

  2.7 สามารถเรียนรูศาสตรและเทคโนโลยีใหมไดดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีตางๆ สําหรับ

การเรียนรู เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

3. นักศึกษา 

 3.1 กระบวนการรบันักศกึษาและการเตรียมความพรอมแกนักศึกษา  

  3.1.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

   เปนไปตามระเบียบการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกําหนด หรือ 

ผานการคัดเลือกโดยระบบทดสอบกลาง (Admission) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) หรือ ผานการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  3.1.2 การเตรียมความพรอมแกนักศึกษา 

   - จัดสอนเสริมเตรียมพ้ืนฐานการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา กอนการ

เรียน 1 สัปดาห 

   - จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยและการแบงเวลา 
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   - จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแล

นักศึกษา เชน วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง  

 3.2 ดานการใหคําปรึกษาวิชาการ   

     จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแก

นักศึกษา เชน การปรับตัวการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การ

พัฒนาทักษะทางสังคม การพัฒนาการเรียนเสริมใหกับนักศึกษา เปนตน มีการเนนยํ้าใหอาจารยที่

ปรึกษาทุกคนเขามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยและ

นักศึกษา อันจะสงผลใหนักศึกษากลาที่จะเขามารับคําปรึกษา  

 3.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  

  3.2.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืนๆ แกนักศึกษา  

   มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน สําหรับนักศึกษาที่มีปญหาใน

การเรียน สามารถเขาปรึกษาหารือในประเด็นตางๆ กับอาจารยที่ปรึกษาได อาจารยที่ปรึกษากําหนด

ช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) และแจงแกนักศึกษาเปนลายลักษณอักษร ในพ้ืนที่ซึ่งนักศึกษา

สามารถเห็นหรือรับรูได เพ่ือใหนักศึกษานัดหมายเขาพบไดอยางสะดวก  

  3.2.2 การอุทธรณของนักศึกษา  

      ในกรณีที่นักศกึษาสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาตางๆ นักศึกษาสามารถ

ย่ืนคํารอง เพ่ือขอดูกระดาษคําตอบที่ใชในการสอบ คะแนน เกณฑการใหคะแนน และวิธีการประเมิน

ของอาจารยในทุกรายวิชาได หลังจากนักศึกษาย่ืนเรื่องเพ่ืออุทธรณแลว และคณะรับเรื่องไวอยางเปน

ทางการ หลักสูตรจะแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ และดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 30 

วัน  
 

4. อาจารย  

 4.1 การรับอาจารยใหม  

  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม

จะตองมี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรม

คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่สาขาวิชากําหนด 

 4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 

และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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 4.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ  

  มีการติดตออาจารยพิเศษหรือวิทยากรผูเช่ียวชาญ เพ่ือถายทอดความรูและประสบการณ

เฉพาะทางใหกับนักศึกษา  โดยการเชิญมาเปนผูสอนแบบรายช่ัวโมง เปนวิทยากรบรรยายพิเศษใน

รายวิชา หรือเปนวิทยากรในการอบรมเสริมหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

 การดําเนินงานของหลักสูตร ดังน้ี 

 5.1 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบดวย ประธาน

หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่รับผิดชอบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การ

เปด/ปดกระบวนวิชา การปรับปรุงกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูกํากับดูแล 

คอยใหคําแนะนํา และรับผิดชอบจัดการเรื่องการเรียนการสอน 

 5.2 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  5 ป 

ตามหลักเกณฑของ สกอ. 

 5.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบการวัดและประเมินผล

ทุกภาคเรียน 

 5.4 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

 5.5 มีการจัดทําประมวลรายวิชา แผนการสอนและเกณฑการวัดและประเมินผล 

 5.6 มีการประเมินการเรียนการสอนและนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน 

 5.7 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยสถานประกอบการและ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 5.8 มีการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลใน

การปรับปรุงหลักสูตร 

 5.9 มีการจัดการสํารวจ หรือนําขอมูลวิจัยที่เก่ียวของกับความตองการของตลาดแรงงาน มาใช

เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

   จัดทําแผนงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนในช้ันเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

รวมถึงดูแลรับผิดชอบใหมีการใชงบประมาณและทรัพยากรใหเปนไปตามแผน 
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  6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

   หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผาน

ฐานขอมูลหอสมุดกลางและระดับคณะซึ่งมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ียังมีอุปกรณที่ใช

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

   สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คือเครื่องมือ

อุปกรณหองปฏิบัติการ เน่ืองจากเปนหลักสูตรที่ตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการ

ทํางานจริงในวงการคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีทรัพยากรตางๆ ดังน้ี 

   1)  ดานสถานที่ในการเรียนการสอน ประกอบดวย อาคาร 6 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  อาคารเรียนรวม  และอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ซึ่งมีทั้งหองบรรยาย และ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

   2)  ดานการคนควาขอมูล ประกอบดวย หองสมุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร ซึ่งมีหนังสือ 

และตําราดานวิทยาการคอมพิวเตอร หองสมุดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหนังสือ และตําราดานวิทยาการคอมพิวเตอร และดานอ่ืนๆ นอกจากน้ี

ยังมีบริการสืบคนผานฐานขอมูล ผานหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

   3)  มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ

ซอฟตแวรที่ใชประกอบการเรียนการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน 

   4)  มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชได 

8 ช่ัวโมงตอวัน 

   5)  มีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง และมี

การปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมทุก 3-4 ป 

   6)  อาจารยมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 

  6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

   มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความ

ตองการ และจากการสังเกตการณใชงานในรายวิชาที่สอน โดยใหทรัพยากรมีความพรอมสนับสนุนการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรโดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดใหมีหองเรียน 

หองปฏิบัติการ ที่มี

เครื่องมือทันสมัย มี

ระบบเครือขาย แม

ขาย อุปกรณการ

ทดลอง ทรัพยากร สื่อ

และชองทางการ

เรียนรู ที่เพียบพรอม 

เพ่ือสนับสนุนทั้ง

การศึกษาในหองเรียน 

นอกหองเรียน และ

เพ่ือการเรียนรูไดดวย

ตนเอง อยางเพียงพอ 

มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

1 . จัดใหมีหองเรียนมัลติมี เดีย ที่มี

ค ว า ม พ ร อ ม ใ ช ง า น อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ

บันทึกเพ่ือเตรียมจัดสรางสื่อสําหรับ

การทบทวนการเรียน 

2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่มี

เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือ

วิ ชา ชีพ ในระ ดับสากล  เ พ่ื อ ให

นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ สราง

ความพรอมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพ 

3.จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการ

ท ด ล อ ง เ ป ด  ที่ มี ทั้ ง เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอรและพ้ืนที่ที่นักศึกษา

สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู

เพ่ิมเติมไดดวยตนเอง ดวยจํานวน

และประสิ ท ธิภาพที่ เ หมาะสม

เพียงพอ 

4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้งหนังสือ

ตํารา และสื่อดิจิทอลเพ่ือการเรียนรู 

ทั้งหองสมุดทางกายภาพและทาง

ระบบเสมือน 

5. จัดใหมีเครื่องมือทดลอง เชน ระบบ

แมขายขนาดใหญ อุปกรณเครือขาย 

เ พ่ื อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ฝ ก

ปฏิบัติการในการบริหารระบบ 

- รวบรวมจัดทําสถิ ติจํานวน

เค รื่ อ งมื อ อุ ปกรณ  ต อ หั ว

นักศึกษา ช่ัวโมงการใชงาน

หองปฏิบัติการ และเครื่องมือ 

ความเร็วของระบบเครือขาย

ตอหัวนักศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน

วิชาเรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวย

อุปกรณตาง ๆ  

- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา 

และสื่อดิจิทอล ที่มีใหบริการ 

และสถิติการใชงานหนังสือ

ตํารา สื่อดิจิทอล  

- ผลสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการใหบริการ

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและ

การปฏิบัติการ  
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 6.2 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  6.2..1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เก่ียวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณหรือทักษะทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร การคัดเลือกบุคลากรเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  6.2.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนควรเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และ

สามารถใหบริการอาจารยในการใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการสนับสนุนให

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ เชน การฝกอบรมดานเครือขาย ดานฐานขอมูล ดานการ

เขียนโปรแกรม เปนตน  

 

7.   ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–80 

และอยางนอยรอยละ 5 การดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปของตัวบงช้ี 

 เกณฑประเมิน  ดังนี้ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีตัวบงช้ีที่ 1 - 5 ตองมีผล

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีที่ 6 - 12) ที่มี

ผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80 % ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับ

และตัวบงช้ีรวมในแตละป ดังน้ี 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

 1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

     

 2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา  

     

 3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

 4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

 5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

 6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 

25  ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา  

     

 7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

 8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน  

     

 9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

 10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

 11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

  1)  มีการประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา

หรือขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน 

  2)  อาจารยผูสอนประเมินผูเรียนในแตละหัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจจะประเมิน

จากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบ

คําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน รวมถึงสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการสอนที่ใช

ตอนปลายภาคเรียน เพ่ือนํามาเปนผลสะทอนกลับในการปรับปรุงการสอน นอกจากน้ีสามารถใช

ระบบประเมินอาจารย ซึ่งมีหัวขอในการประเมินการสอน เปนตัวชวยช้ีวัดประสิทธิผลการสอนไดอีก

ทางหน่ึง 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ใหนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ

ตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใช

สื่อการสอนในทุกรายวิชา ซึ่งสามารถใชขอมูลจากระบบการประเมินอาจารยทุกปลายภาคการศึกษา 

ซึ่งมีหัวขอในการประเมินที่เกี่ยวของกับหัวขอที่กลาวมา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ัน จะกระทําโดยสํารวจขอมูลจาก 

 2.1  ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร  

 2.2  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  

 2.3  รอยละของการไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิต 

 2.4  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร 

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ที่ไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน   
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ

รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ไดทันทีซึ่งเปน

การปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยน้ันควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับน้ันจะกระทําทุก 5 ป ทั้งน้ีเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธบิายรายวิชา 

 

2025101 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

Fundamental of Computer Science 

รายวิชาบังคับกอน : ไมม ี

ภาพรวมของศาสตรทางวิทยาการคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เบ้ืองตน ตรรกะและคณิตศาสตรกับคอมพิวเตอร องคประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร เทคโนโลยี

มัลติมีเดียและสื่อจัดเก็บขอมูล ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูลเบ้ืองตน ซอฟตแวรและการจัดการ

ขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอร ผลกระทบของ

คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศตอสังคม วิชาชีพคอมพิวเตอร บทบาททางสังคม กฎหมาย และ

จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร กรณีศึกษา 

Overview of computer science, introduction to computer and 

information system, computer logic and mathematics, basic computer organization, 

multimedia technology and secondary storage devices, basic algorithms and data 

structure, software and data management. Information system development, data 

communication and computer network, impact of computer and information system 

on society, computer profession, social role, law and ethics, case study. 

 

2025102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5)  

 Computer Programming 1  

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

แนวความคิดพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร ตัว

ปฏิบัติการ ฟงกชันและหนวยรับเขา/สงออกขอมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทางภาษา 

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวช้ี และการใชเน้ือที่ในหนวยความจํา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การ

สงคาระหวางฟงกชัน สตริงก แฟมขอมูล การรับเขา/สงออกขอมูล แถวลําดับประเภทมิติเดียวและ

สองมิติ การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบและแกจุดบกพรองโปรแกรม การ

พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชในการแกปญหา 

Fundamental concept of programming language, structured 

programming, variable, operator, function and Input/Output, various control statement 

and operation of language, relationship among variables, pointer, and memory usage, 

local and global variables, function parameter passing, string, file, Input/Output ( I/ O) , 
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one and two dimensional arrays, program designing, program writing, program testing 

and debugging, and construction of data structure using objects and pointer, program 

development for solving problem.  

 

2025103 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร  3(2-2-5)  

 Computer Architecture and Organization 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ระบบคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล หนวยความจํา มอดูลรับเขา/สงออก การ

เช่ือมตอองคประกอบดังกลาว หนวยประมวลผลกลาง หนวยควบคุม เรจิสเตอร หนวยคํานวณทาง

คณิตศาสตรและตรรกะ หนวยคําสั่งและการเช่ือมตอของหนวยดังกลาว สถาปตยกรรม การออกแบบ

ชุดคําสั่งและชนิดขอมูล หัวขอการจัดระบบ การทําไปปไลน การจัดระบบคอมพิวเตอรแบบขนาน การ

จัดระบบหนวยประมวลผลหลายชุดและ การประมวลผลเชิงเวกเตอร  

Computer system, processor, memory and Input/ Output module, 

interconnection among these major components, central processing unit, control unit, 

register, arithmetic and logic unit, instruction unit and interconnection among these 

components, architectural issue, instruction- set design and data type, organizational 

issue, pipelining, parallel organization, multiple processor and vector processing 

organization.  

 

2025104 กฎเกณฑและความหมายของภาษาโปรแกรม  3(2-2-5)  

 Syntax and Semantics of Programming Language 

รายวิชาบังคับกอน : ไมม ี

บททบทวนกฎไวยากรณ ภาษากับกฎเกณฑและความหมาย การตัดคําและความ

คลุมเครือ รูปปกติแบบบารคัส (บีเอ็นเอฟ) ไวยากรณของสถานะจํากัดและตัวรูจํา การสแกนคํา การ

สรางตารางรหัส ภาษาไรบริบท พุชดาวนออโตมาตา เทคนิคการตัดคําแบบไรบริบท คําสั่งวนซ้ํา การ

แปลความกอนหลังและการแปลความจากซายไปขวาแบบงาย (เอสแอลอาร) และการแปลกฎเกณฑ

แบบตรง 

Review of grammar, language and their syntax and semantics; parsing 

and ambiguity, Backus Normal Form (BNF), finite state grammar and recognizer, lexical 

scanner, implementation of symbol table, context-free language, push-down 
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automata, context-free parsing technique, recursive descent, precedence and Simple 

Left to Right (SLR) translation, and syntax directed translation scheme. 

 

2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  3(2-2-5)  

 Computer Programming 2 

รายวิชาบังคับกอน : ตองเรียนวิชา 2025102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 มา

กอน 

การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมที่ซับซอน การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับ

คําสั่งวนซ้ํา แนะนําโครงสรางขอมูลเบ้ืองตน โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสนและไมใชเชิงเสน รายการโยง 

กองซอน แถวคอย ตนไม กราฟ ประเภทของการจัดระบบแฟมขอมูล เทคนิคการประมวลผล

แฟมขอมูลแบบงาย การประมวลผลแฟมขอมูล แบบซีเควนเชียล การประมวลผลแฟมขอมูลแบบโคซี

เควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใชงานไดจริง สําหรับงานวิจัย บันเทิง ธุรกิจ และอุตสาหกรรม  

Analysis and design of complex program, recursive and iterative program 

control, introduction to basic data structures linear and non- linear data structure, 

linked- list, stack, queue, tree, graph, type of file organization, simple file processing 

technique, sequential file processing, co-sequential file processing, practical application 

programming for research, entertainment, business, and industry. 

 

2025106 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Mathematics for Computer Science 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ตรรกศาสตรทางคณิตศาสตร สัจพจนของเซต ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน พิชคณิตบูลีน 

ระบบเลขฐาน พีชคณิตเชิงเสน เมทริกซและดีเทอรมิแนนท ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม 

Mathmatical Logic, axiomatic of set, elementary number theory, 

boolean algebras, linear algebras, logic system, matrix and determinant, algorithm and 

pseudo-code. 

 

2025165  คณิตศาสตรดีสครีต  3(2-2-5) 

Discrete Mathematics 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี
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ตรรกะประพจน ตรรกะประโยคเปด ทฤษฎีเซต สัจพจนของเซต ฟงก ชัน 

ความสัมพันธ สมบัติของความสัมพันธ สมบัติของการปดคลุม ขั้นตอนวิธีของวอรแชล อุปนัยเชิง

คณิตศาสตร หลักการนับพ้ืนฐาน การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ความนาจะเปนแบบไมตอเน่ือง 

ฟงกชันกอกําเนิด ความสัมพันธเวียนบังเกิด หลักการชองนกพิราบ แกปญหาความสัมพันธเวียนบังเกิด 

ขั้นตอนวิธีเวียนบังเกิด กราฟและตนไม วิถีและวงจร ตนไมทวิภาค การแวะผานตนไม ตนไมแบบทอด

ขาม และตนไมแบบทอดขามตํ่าสุด 

Propositional logic, predicate logic, set theory, axiomatic of set, function, 

relation, property of relation, closure of relation.  Warshall’ s algorithm, Mathematical 

Induction.  Basics of counting, Permutations and combinations.  Discrete probability, 

generating function, recurrence relation, pigeonhole principle, solving recurrence 

relation, recursive algorithm, graphs and tree, path and circuit, binary tree, tree 

traversal, spanning tree, minimum spanning tree. 

 

2025166  วิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

Numerical Method  

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2017111 แคลคลูัส 1 และ 2025165 

คณิตศาสตรดีสครีต มากอน 

ความแมนยําและความเที่ยงของการวิเคราะหเชิงปริมาณ อัลกอริทึม และเทคนิค

การ โปรแกรมสําหรับการแกปญหาระบบสมการ สมการอัลกอริทึมแบบบูลของเมทริกซ และ

ตัวกําหนดการประมาณคาในชวง การหาอนุพันธและการหาปริพันธ 

Accuracy and precision in quantitative analysis, algorithms and 

programming technique for solving system of equation, Boolean  algorithm equation 

of matrix and determinant, interpolation, differentiation and integration. 

 

2025206 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 English for Computer Science 

 รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ฝกการใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ 

คําศัพท สํานวนของเอกสารและบทความที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร การสมัครงาน และการ

ประกอบอาชีพดานคอมพิวเตอร 
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Practice of English skills in listening, speaking, reading, and writing in 

various situation, vocabulary, expression, and article about computer science, job 

application, and running computer profession. 

 

2025208 ตรรกะดิจิทอล 3(2-2-5) 

 Digital Logic 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร พีชคณิตบูลีน การวิเคราะหและการสังเคราะห

ตรรกะเชิงผสม ฟงกชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คารนอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนดและ

วงจรนอรหลายระดับ และภัยในวงจร การวิเคราะหและสังเคราะหตรรกะ ซีเควนเชียล การนําฟ

ลิปฟล็อปมาสรางตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะ ตารางแสดงสถานะ การลด

จํานวนสถานะ เทคนิคการกําหนดสถานะ และสภาวะการแขงขัน 

Number system and computer code, Boolean algebra, analysis and 

synthesis of combinational logic, switching function, canonical form, Karnaugh map, 

minimization technique, multilevel NAND and NOR circuit and hazard, analysis and 

synthesis of sequential logic, logic implementation with flip flop, state variables, state 

transition diagram, state table, minimization of state, state assignment technique, and 

race condition. 

 

2025209 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5)  

 Data Structures 

รายวิชาบังคับกอน : ตองเรียนวิชา 2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 มา

กอน 

การแทนขอมลูและตัวดําเนินการสําหรับโครงสรางแบบเชิงเสน รายการ แถวลําดับ 

รายการโยงเด่ียว รายการโยงคู รายการโยงแบบหลายตัวช้ี กองซอน แถวคอย และแถวคอยสองหนา 

การแทนขอมลูและตัวดําเนินการของโครงสรางเชิงระดับช้ันและขายงาน รูปตนไม ตนไมทวิภาค และ 

กราฟ ปญหาบนรูปตนไม ปญหาบนกราฟ การคนหาแบบภายในและภายนอก การเรียงลําดับขอมูล

แบบภายในและภายนอก  

Data representation and operator in linear structure, list, array, singly link 

list, doubly link list and multiply link list, stack, queue and double-ended queue; data 

representation and operator in hierarchical and network structure: tree binary tree and 
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graph, problem on tree and graph, internal search and external search, internal sort 

and external sort.  

 

2025210 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 Analysis and Design of Algorithms 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025209 โครงสรางขอมูล มากอน 

การวิเคราะหความซับซอนของขั้นตอนวิธี วิธีการออกแบบขั้นตอนวิธีแบบตาง ๆ 

ประกอบไปดวย ขั้นตอนวิธีบรูทฟอรซ การแบงและเอาชนะ การลดและเอาชนะ ขั้นตอนวิธีแบบยอน

รอย ขั้นตอนวิธีแบบแตกก่ิงและจํากัดขอบเขต การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีกรีด้ี ขั้นตอน

วิธีฮิวรีสติกสและการประมาณ ขั้นตอนวิธีทางกราฟ และโครงสรางขอมูลขั้นสูง ความซับซอนทางดาน

พ้ืนที่และเวลา เอ็นพีคอมพลีตเบ้ืองตน ตัวอยางที่ใชขั้นตอนวิธีที่กลาวขางตน  

Complexity analysis of algorithm, various algorithm design technique 

including brute force algorithm, divide and conquer, decrease and conquer, 

backtracking algorithms, branch- and- bound algorithms, dynamic programming, greedy 

algorithm, heuristic and approximation algorithm, Graph algorithm and advanced data 

structure, space and time complexity, introduction to NP- completeness, practical 

example using aforementioned algorithm. 

 

2025213 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5)  

 Systems Analysis and Design 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

มากอน 

องคประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การศึกษาความเปนไปไดของ

ระบบงาน วิเคราะหระบบ กระบวนวิธีและเครื่องมือวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา

ระบบงาน การนําไปใชงานและการประมินผล การบริหารโครงงานซอฟตแวร กรณีศึกษา  

System component, system development cycle, system feasibility 

study, system analysis, analysis methodology and tool, system design, system 

development, system implementation and evaluation, software project management, 

case study. 
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2025261  สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

 Statistics for Scientist 

 เง่ือนไขรายวิชา : ไมม ี

สถิติศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการ

แจกแจงของ คาสถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเปน

อิสระ การวิเคราะหความแปรปรวนและแผนการทดลอง สหสัมพันธ การถดถอยเชิงเสน ตัวอยางการ

ถดถอยเชิงเสนแบบพหุ ฝกการกรอกขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

Statistics, probability theory, probability distribution,random variable, 

sampling distribution, estimation, hypothesis testing, test of goodness of fit and 

independence, analysis of variance and experimental design, correlation and simple 

linear regression, multiple linear regression, practice of analysis of data using statistical 

software package. 

 

2025317  ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 

 Operating System 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025103 สถาปตยกรรมและองคประกอบ

คอมพิวเตอร และ 2025209 โครงสรางขอมูล มากอน 

หลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร หนาที่ ประเภท และ

โครงสราง แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการและเธรด การจัดตารางทํางาน การประมวลผลพรอมกันและ

การสื่อสารระหวางโปรเซส การจัดการหนวยความจําและหนวยความจําเสมือน ระบบจัดการอุปกรณ

เขาออก หนวยเก็บสํารองและระบบแฟมขอมูล พ้ืนฐานความมั่นคงของคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ

แบบกระจายเบ้ืองตน กรณีศึกษา 

Introduction to principle of computer operating system.  Function, 

categorie and structure, concepts of processes and thread management, scheduling, 

concurrency and inter- process communication, Memory and virtual memory 

management, Input- output device system, secondary storage and file system, 

fundamental of computer security, introduction to distributed operating system, case 

study. 

 

 



   

 

77 
 

2025318 ระบบฐานขอมูล  3(2-2-5)  

 Database System 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025209 โครงสรางขอมูล มากอน 

ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมของฐานขอมูล วัฏ

จักรการพัฒนาฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทํานอรมอล

ไลเซชัน ระบบการจัดการฐานขอมูล ภาษาที่ใชในฐานขอมูล ภาษาที่ใชในการสืบคน บูรณภาพของ

ขอมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง ความปลอดภัยของฐานขอมูล  ฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต (โอโอ

ดีบี) และฐานขอมูลแบบกระจายเบ้ืองตน กรณีศึกษา 

File system, database system, database component and architecture, 

Database Development Life Cycle, database design, conceptual, physical, 

normalization, database management system, database language, Simple Query 

Language (SQL), data integrity, transaction management, database security, 

introduction to Object-Oriented Database (OODB) and distributed database, case 

study. 

 

2025319 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต  3(2-2-5)  

 Object-Oriented Software Development 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

มากอน 

หลักการและแนวคิดเชิงอ็อบเจกต ความหมายของอ็อบเจกตและคลาส คุณลักษณะ

และพฤติกรรมของอ็อบเจกต การกําหนดสาระสาคัญ การหอหุม ภาวะพหุสันฐาณ และการสืบทอด 

การนําเอาสวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก ภาษาสาหรับสรางตัวแบบเชิงอ็อบเจกต ภาษา

ยูเอ็มแอล การนิยามปญหา การวิเคราะหและออกแบบเชิงอ็อบเจกต ภาษาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 

กรณีศึกษา และการแกปญหาโดยใชการออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต  

Principle and concept of object- oriented, object and class definition, 

attribute and behavior of object, abstraction, encapsulation, polymorphism, and 

inheritance, reuse of software component, object-oriented modeling language, Unified 

Modeling Language ( UML) , problem definition, object- oriented analysis and design, 

object- oriented language, case study and problem solving in object- oriented design 

and programming. 
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2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Data Communication and Computer Network 

เง่ือนไขรายวิชา :ไมม ี

หลักการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด แบบจําลองอางอิงโอเอสไอ การ

สื่อสารขอมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ การควบคุมในระดับการเช่ือมโยง

ขอมูล สถาปตยกรรมเครือขายและโพรโทคอล เครือขายคอมพิวเตอรบริเวณเฉพาะที่และบรเิวณกวาง 

โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานเก่ียวกับการกําหนดที่อยู การแบงเครือขาย

ยอย การอางช่ือและการจัดเสนทางในเครือขาย โปรแกรมประยุกตดานเครือขายและบริการบน

เครือขายอินเทอรเน็ต พ้ืนฐานการบริหารจัดการเครือขาย 

Principle of data communication and open system standard, OSI 

reference model, analog and digital data communication, transmission media and 

device, data link controls, computer network architectures and protocol, local area 

network and wide area network, TCP/IP protocol and the internet, Basics of addressing, 

subnetting, naming, and routing, network application and internet service, fundamental 

of computer network management. 

 

2025321 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Software Engineering 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025213 การวิเคราะหและออกแบบระบบ มา

กอน 

หลักการของวิศวกรรมซอฟตแวร จริยธรรมสาหรับวิศวกรรมซอฟตแวร ตัวแบบ

กระบวนการและวิวัฒนาการของซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร วิธีโมเดลระบบ 

การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร การตรวจสอบ

และทวนสอบซอฟตแวร การบริหารโครงงานซอฟตแวร การประมาณตนทุนซอฟตแวร การประกัน

คุณภาพซอฟตแวร โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเครื่องมือ

สนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร โครงงานกลุมยอยในหัวขอที่เกี่ยวของ 

Software engineering principle, ethics for software engineering, process 

model and software evolution, requirement analysis, system modeling, Graphical User 

Interface (GUI) design, architectural design, software verification and validation, software 

project management, software cost estimation, software quality assurance, Capability 
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Maturity Model Integration ( CMMI) , and Computer- Aided Software Engineering ( CASE) 

tool, small group project related to the topic. 

 

2025322 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

Operation Research  

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025165 คณิตศาสตรดีสครีต มากอน 

โมเดลเชิงกําหนด กําหนดการเชิงเสน แบบจําลองขายงาน การวิเคราะหเสนทาง สั้น

ที่สุดแบบฟลอยด การจําลองการไหลในขายงาน การขนสง โมเดลขายงานแบบมี การขนถาย 

กําหนดการเชิงเสนแบบกําหนดเปาหมาย กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการพลวัต โมเดลระบบ

สินคาคงคลัง โมเดลความนาจะเปน โมเดล เชิงพยากรณ เทคนิคการสรางแบบจําลองไมตอเน่ือง และ

โมเดลแถวคอย 

Deterministic model, linear programming, network, Floyd's shortest path, 

network flow, transportation, and transshipment model, goal programming, integer 

programming, deterministic dynamic programming, and deterministic inventory models, 

probabilistic model, forecasting model, discrete simulation technique and queuing 

model. 

 

2025323 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 

  Management Information Systems 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอรเบ้ืองตน การใชเทคโนโลยีเพ่ือความไดเปรียบ ทาง

ธุรกิจ ทฤษฎีระบบคํานวณผลทางธุรกิจ วิธีการในวัฏจักรการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการคํานวณ และ

การประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ระบบจัดการฐานขอมูลและการใชการสื่อสารขอมูลเปนพ้ืนฐานของ

ระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer- based information system, using technology 

as a competitive advantage, business computing system theory, system life cycle 

methodology, computing technology and computer processing, database management 

system and data communication as a foundation for information system. 

 

 

 



   

 

80 
 

2025324 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

 Geographic Information System 

 รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรโครงสรางขอมูล การไดมาซึ่ง

ขอมูล การรวมและการดาเนินการ การวิเคราะหขอมูลเชิงตารางและขอมูลระยะทางสําหรับแนวโนม

ทางภูมิศาสตร การวิเคราะหการหารูปแบบ การประยุกตเชิงวิเคราะหขั้นสูงของตัวแบบระยะทาง  

Introduction to GIS:  data structure, acquisition, integration and 

manipulation, analysis of tabular and spatial data for geographic trend, pattern finding 

analysis, advanced analytical applications of spatial modeling. 

 

2025331 ซอฟตแวรระบบ  3(2-2-5)  

 System Software  

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025317 ระบบปฏิบัติการ มากอน 

โครงสรางของซอฟตแวรระบบ การออกแบบแอสเซมเบลอร โปรแกรมบรรจุ 

โปรแกรมเช่ือมโยง ตัวแปลโปรแกรม และระบบปฏิบัติการ ความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมของ

เครื่องและการออกแบบซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการแบบมัลติโพรเซสเซอรและแบบกระจาย โมเดล

ระบบลูกขาย-แมขาย ระบบปฏิบัติการเชิง อ็อบเจกตเบ้ืองตน ภาษา ตัวแปลโปรแกรมและ

สภาพแวดลอมเวลาทํางาน และสถาปตยกรรมแบบริสก 

System software structure, designing assembler, loader, linker, compiler, 

and operating system, relationship between machine architecture and software design, 

multiprocessor and distributed operating system, client- server model, introduction to 

object- oriented operating system, language, compiler and  

run-time environment, and Reduced Instruction Set Computer (RISC) architecture. 

 

2025334 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction  

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025209 โครงสรางขอมูล มากอน 

พ้ืนฐานปฏิสัมพันธมนุษยและคอมพิวเตอร การวิเคราะหผูใชงานในเชิงการรับรูและ

ตัวแบบประสาทสัมผัส พ้ืนฐานและกรอบแนวคิดการออกแบบที่เนนผูใชเปนหลักและการออกแบบเชิง

โตตอบ กฎของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร วัฏจักรการออกแบบเชิงโตตอบ การสํารวจ

และรวบรวมขอมูลความตองการของผูใช การวิเคราะหงาน การวิเคราะหผูใชงาน การวิเคราะหการ
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ออกแบบ แบบจําลองสถานการณ และการพัฒนาตนแบบ การประเมินแบบดวยการใชสํานึก การ

ประเมินดวยผูเช่ียวชาญ การวิเคราะหความสามารถในการใชงาน และการประเมินการเขาถึง  

Fundamental of Human-Computer Interaction (HCI) , analysis of human 

users in terms of cognitive and sensual model, user centered design and interactive 

design fundamental and framework, HCI laws, cycle of interactive design, user 

requirement survey and data collection, task analysis, user analysis, design analysis, 

design scenario, and prototyping, design evaluation, heuristic evaluation, expert 

evaluation, usability analysis, and accessibility evaluation. 

 

2025335 คอมพิวเตอรกราฟกส  3(2-2-5) 

  Computer Graphics 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025209 โครงสรางขอมูล มากอน 

หลักการพ้ืนฐานและอัลกอริทึมซึ่งเปนรากฐานของคอมพิวเตอรกราฟกส ลําดับการ

ทํางานทางดานกราฟกส กระบวนการแรสเตอร การแสดงผลปฐมฐานกราฟกส วิวพอรต การ

เปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธทางดานเรขาคณิต การโปรแกรมกราฟกส 2 มิติ และ 3 มิติ การใหแสงและ

ระดับสี การแทนซีนกราฟ การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอรเบ้ืองตน หัวขอที่นาสนใจดาน

คอมพิวเตอรกราฟกส 

Fundamental principle and algorithm underlying computer graphics, 

graphics processing pipeline, rasterization, primitive graphical output.  Viewport, 

geometric affine transformation, 2 - dimensional and 3 - dimensional graphic 

programming, lighting and shading.  scene graph representation, introduction to 

computer animation, interesting topic in computer graphics. 

 

2025336  เทคโนโลยีสื่อประสม   3(2-2-5) 

 Multimedia Technology 

 เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี  

ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อประสมดิจิทัลและการประยุกตใชงาน หลักการพ้ืนฐาน

เ ก่ียวกับทฤษฎีและการประยุกตงานสื่อ ดิจิทอลแบบตางๆ รูปภาพ คอมพิวเตอรกราฟก 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน เครื่องมือในการจัดการ ภาษาสคริปทและมารกอัพ เอสวีจี เอสเอ็มไอ

แอล และภาษาสคริปทอ่ืนๆที่นาสนใจ การบีบอัดขอมูลสื่อประสม การนําสงเน้ือหาและและมาตรฐาน

ของสื่อประสม 
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Digital multimedia technology overview and application, basic principles 

in theory and practical methods of using several digital media types, image, computer 

graphics, animation, sound, video, authoring tool, markup and script language, SVG, 

SMIL and some interesting script language, multimedia data compression, multimedia 

communication, content delivery, and standard. 

 

2025337  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Computer Game Design and Development 

 เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี  

การออกแบบและเครื่องมือการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ระบบกราฟกที่ใชใน

เกม เครื่องมือกราฟกที่ใชในเกม สถาปตยกรรมเกม กรณีศึกษาของสถาปตยกรรมเกมแบบตางๆ 

กระบวนวิธีในการออกแบบเกม การออกแบบปญญาประดิษฐในเกมและการนําไปใช เทคโนโลยีที่

เก่ียวของกับเกมที่เลนผานเครือขายและเกมออนไลน เครื่องประมวลผลสําหรับเกมออนไลนแบบมีผู

เลนจํานวนมาก แนวโนมของเทคโนโลยีใหมๆและผลกระทบตอการออกแบบเกม 

Introduction to game design and development tool, graphics system 

utilized in game, graphical tools used in game, game architecture, case study of various 

game architecture, game design methodology, Artificial Intelligence ( AI)  design and 

implementation in game, online and network game and related technologiy, Massively 

Multiplayer Online Game (MMOG or MMO)  games engine, potential future technology 

and its impact on game design.  

 

2025340 ปญญาประดิษฐ  3(2-2-5) 

Artificial Intelligence 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025209 โครงสรางขอมูล มากอน 

แนวคิดปญญาประดิษฐเบ้ืองตน วิธีการแกปญหาทางปญญาประดิษฐแบบตาง ๆ 

ไดแก ฮิวริสติก การคนหา และการวางแผนงาน การแทนความรู การประยุกตในดานตาง ๆ ไดแก การ

เลนเกม ระบบผูเช่ียวชาญ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพิสูจนทฤษฏีบท วิทยาการหุนยนต 

Introduction to artificial intelligence concept, problem solving method, 

heuristic, searching and planning.  Knowledge representation, applications in major 

areas:  game playing, expert systems, natural language processing, theorem proving. 

robotics. 
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2025341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ   3(2-2-5) 

 Natural Language Processing 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025340 ปญญาประดิษฐ มากอน 

ตัวประมวลผลการแปลพ้ืนฐาน ไวยากรณ เวลาที่ใชในการทําความเขาใจ การ

วิเคราะหกฎเกณฑของวลี องคประกอบของประโยค สํานวนภาษา ไวพจน การสรางคําถาม ขอจํากัด

ของคํา ประโยคที่มีความยาว การอานแฟมขอความและการกําหนดใจความของประโยค 

Basic conversion processor, grammar, understanding time, syntactic 

analysis of phrase, sentence element, idiom, synonym, generating question, word 

restriction, long sentence, reading a text file, and identifying theme. 

 

2025344 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(2-2-5) 

  Decision Support Systems  

รายวิชาบังคับกอน : ไมม ี

ภาพรวมระบบสารสนเทศ การเปรียบเทียบระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบ

สารสนเทศแบบอ่ืน กระบวนการตัดสินใจของมนุษย ระบบงานและโมเดล ชนิดและสถาปตยกรรมของ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หัวขอตางๆในการสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ฮารดแวร 

ระบบปฏิบัติการสนับสนุนและแพลตฟอรม การสรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรเพ่ือเชาวนปญญาทาง

ธุรกิจ และการจัดการสมรรถนะทางธุรกิจ  

Overview of information system, Decision Support Systems ( DSS)  vs 

other Information System ( IS) , human decision making processe, system and model, 

types and architecture of DSS, issue in implementation of DSS project, hardware, 

supporting Operating System ( OS)  and platform, mathematical model business 

intelligence, and business performance management. 

 

2025345 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Vision 

 รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

พ้ืนฐานของเทคนิคการประมวลผลภาพ การกรองภาพบนโดเมนเชิงพ้ืนที่และเชิง

ความถี่ การหาขอบภาพ การขยายพ้ืนที่ กระบวนการทางโครงสราง ฮิสโตแกรมของภาพ การแบงภาพ 

การแปลงฟูเรียรและชักสัญญาณ พ้ืนฐานของเทคนิคทัศนศาสตรคอมพิวเตอร การนําทางอัตโนมัติดวย

ภาพ การตรวจสอบอุตสาหกรรม การรูจําวัตถุและใบหนา การกูคืนรูปทรงสามมิติ  
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Fundamental of image processing technique, filtering in the spatial and 

frequency domains, edge detection, region growing, morphological operation, image 

histogram, image segmentation, fourier transform and sampling, fundamental of 

computer vision, visually guided autonomous navigation, industrial inspection, object 

and facial recognition, 3D shape recovery. 

 

2025346 การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ 3(2-2-5) 

 Evolutionary Computation 

 รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025214  การวิเคราะหและการออกแบบ

ขั้นตอนวิธี มากอน 

วิวัฒนาการในลักษณะกรอบความคิดสําหรับการแกปญหาและการทําใหเหมาะสม

ที่สุด ฮิวรีสติกส ขั้นตอนวิธีเจเนติก การเขียนโปรแกรมเจเนติก การคํานวณเชิงวิวัฒนาการแบบโตตอบ 

ชีวิตประดิษฐเบ้ืองตน 

Evolution as paradigm for problem-solving and optimization, heuristics, 

genetic algorithm, genetic programming, interactive evolutionary computation, 

introduction to artificial life. 

 

2025350 การโปรแกรมแบบลูกขาย-แมขาย 3(2-2-5) 

Client-Server Programming 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร มากอน 

โมเดลและการโปรแกรมการสื่อสารแบบลูกขาย-แมขาย การออกแบบซอฟตแวร 

การประมวลผลพรอมกัน การเช่ือมตอโปรแกรมประยุกตกับโพรโทคอล ซ็อกเก็ตเอพีไอ ขั้นตอนวิธี

ดําเนินงานที่ฝงลูกขายและประเด็นที่เก่ียวของ ขั้นตอนวิธีดําเนินงานที่ฝง แมขายและประเด็นที่

เกี่ยวของ แมขายแบบไมกําหนดการเช่ือมตอ และแมขายแบบกําหนดการเช่ือมตอ 

Client-server communication model and programming, software design, 

concurrent processing, application interface to protocol, socket Application Protocol 

Interface ( API) , client side algorithm and issue, server side algorithms and issue, 

connectionless server, and connection-oriented server. 
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2025353 เครือขายและการสื่อสารไรสาย 3(2-2-5) 

 Wireless Communication and Network 

 รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร มากอน 

 เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายเบ้ืองตน โพรโทคอลการสื่อสารและเครือขายไรสาย 

สถาปตยกรรมและชนิดของเครือขายไรสาย มาตรฐานการสื่อสารไรสาย เครือขายแบบเฉพาะกิจ 

ความปลอดภัยในระบบไรสาย อุปกรณสําหรบัเครือขายไรสาย การติดต้ังระบบเครือขายไรสา 

 Introduction to wireless communication technology, wireless 

communication and network protocol, wireless network architecture and type, 

standards for wireless communication, ad- hoc network, security for wireless system, 

wireless network equipment, wireless network installation. 

 

2025354 การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Network Design and Administration  

 รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร มากอน 

ชนิดของอุปกรณดานเครือขายคอมพิวเตอรและการเช่ือมตอ การวิเคราะหและ

ออกแบบโครงสรางเครือขาย โพรโทคอลจัดเสนทาง การออกแบบและการต้ังคาระบบสวิตช่ิง 

เครือขายบริเวณเฉพาะที่เสมือน เครือขายสวนตัวเสมือน เครือขายไรสาย และเครือขายบริเวณกวาง 

การต้ังคาอุปกรณจัดเสนทางและการจัดการอุปกรณในระบบเครือขาย การติดต้ัง การต้ังคา และการ

บริหารจัดการเครื่องผูใชบริการและเครื่องผูใหบริการ การต้ังคาควบคุมการเขาถึงวิธีการบริหารความ

ผิดพลาดและการประเมินความนาเช่ือถือของระบบ การจัดการบัญชีระบบ การบริหารประสิทธิภาพ

และความปลอดภัย เครื่องมือและโพรโทคอลมาตรฐานสําหรับบริหารจัดการเครือขาย กรณีศึกษา 

Type of network devices and interconnection, network topology analysis 

and design, routing protocol, design and configuration of switching system, virtual local 

area network, virtual private network, wireless network, and wide area network, router 

configuration and network device management, installation, configuration, and 

administration of network client and server, access control lists configuration, fault 

management method and evaluation of system reliability, system accounting 

management, performance and security management, tool and network management 

standard protocol for network management, case study. 
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2025355 การคํานวณแบบพบทั่วไป 3(2-2-5) 

 Ubiquitous Computing  

 รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร มากอน 

เทคโนโลยีเครือขายทั้งแบบใชสายและไรสาย อุปกรณสําหรับการคํานวณแบบพบ

ทั่วไป ตัวเช่ือมตอและวิธีของการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับอุปกรณ โปรแกรมประยุกต หรือ

สิ่งแวดลอมของการคํานวณแบบพบทั่วไป โครงสรางพ้ืนฐานและสถาปตยกรรมเพ่ือสนับสนุนโปรแกรม

ประยุกตของการคํานวณแบบพบทั่วไป วิธีการประเมินผลสําหรับการคํานวณแบบพบทั่วไป ประเด็น

ทางสังคมและสิ่งที่เกี่ยวของโดยทั่วไปของการคํานวณแบบพบทั่วไป 

Wired and wireless technology, device for ubiquitous computing, Interface 

and mode of interaction between people and ubiquitous computing device, 

application or environment.  Infrastructure and architecture for supporting ubiquitous 

computing application, evaluation methodology for ubiquitous computing, social issue 

and general implication of ubiquitous computing. 

 

2025356 การคํานวณแบบกริดและกลุมเมฆ 3(2-2-5) 

 Grid and Cloud Computing 

 รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร มากอน 

การคํานวณแบบกริดเบ้ืองตน เว็บเซอรวิสและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ เทคโนโลยีเชิง

วัตถุแบบกระจายที่เก่ียวของ มิดเดิลแวรที่จําเปน การบริการและการพัฒนาของกริดและกลุมเมฆ 

สถาปตยกรรมการคํานวณแบบกริดสถาปตยกรรมการคํานวณแบบกลุมเมฆ การทําเสมือนจริงดาน

ตางๆ ไดแก ซีพียู เครือขาย ระบบจัดเก็บ ประเด็นดานความปลอดภัยและภาวะสวนตัว การทําแมบ

รีดิวซเบ้ืองตน กรณีศึกษา 

Introduction to grid computing, web service and related technology, 

related distributed object technology, necessary middlewares.  grid and cloud service 

and development, grid computing architecture, cloud computing architecture, various 

virtualizations : CPU, network, storage system, Security and privacy issue, introduction 

to MapReduce. Case study. 
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2025381 การคนคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Information Retrieval  

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025209 โครงสรางขอมูล มากอน 

การคนคืนขอความ ธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสรางสารสนเทศ 

การคนคืนขอความหรือการคนคืนสารสนเทศอยางเต็มทั้งแบบมีขอกําหนด และไมมีขอกําหนด 

องคประกอบของระบบคนคืนสารสนเทศ ปญหาในการคนคืนขอความอยางเต็ม โพลีกามี ซีโนนีมี 

ไฮเปอรนีมี ไฮโปนีมี ขอคําถามเชิงขอความ สวนตอประสานกับผูใชของระบบคนคืนสารสนเทศ วิธีการ

คนคืนขอความ วิธีเชิงอินเด็กซ วิธีจับคูสตริงอยางงาย ขั้นตอนวิธีเคเอ็มพี การประมาณการการจับคู 

ตนไมแบบแพ็ต การวิเคราะหการจัดกลุม พ้ืนที่เวกเตอร การทําอินเด็กซเชิงความหมายแฝง การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เครือขายใยประสาทเทียม และเครื่องชวยการคนคืนขอความ 

Text- retrieval, nature of information, representation and structure of 

information, restricted and un- restricted text/ full- text retrieval, information retrieval 

system component, problem in full- text search :  polygamy, synonymy, hypernymy, 

hyponymy, textbase query, user interface to information retrieval system, text retrieval 

approach, simple index- based, naïve string matching, KMP algorithm, approximate 

matching, PAT tree, cluster analysis, vector space, latent semantic indexing, natural 

langrage processing, artificial neural network and text-retrieval machine. 

 

2025382 วิทยาการรหัสลับเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Cryptography 

 รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

วิทยาการรหัสลับเบ้ืองตน การเขารหัสลับแบบสาธารณะและแบบสวนตัว การจาร

กรรมขอมูลลับ การแปลรหสัแบบกลุมและแบบสาย ลายมือช่ือแบบตัวเลข และการจดัการกุญแจ

ถอดรหัสลับ  

Introduction to cryptography, public and private key encryption, 

cryptanalysis, block encryption and stream cipher, digital signature, key management 

system. 
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2025395 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 5(450) 

 Professional Training in Computer Science 

เง่ือนไขรายวิชา : สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3 ขึ้นไป 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอรในองคการภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ

เอกชน หรือหนวยงานราชการที่เหมาะสม เปนเวลาไมนอยกวา 450 ช่ัวโมง เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ 

เจตคติและประสบการณในอาชีพคอมพิวเตอร จะตองทํารายงานประกอบ และมีการนิเทศจาก

คณาจารยในหลักสูตร  

Training in computer science in industrial sector, business sector, or 

other public organizations for a period of at least 4 5 0  hours, in order to develop 

knowledge, skill attitude and computer caree experience, writing, performance report 

and staff supervision requirement. 

 

2025397  สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 5(450) 

Cooperative Education in Computer Science 

เง่ือนไขรายวิชา : สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 ขึ้นไป 

การฝกงานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรในองคการ สถานที่ราชการ โรงงาน

อุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน องคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห 

ปฏิบัติงานเสมือนเปนลูกจางของสถานประกอบการมีการกําหนดหนาที่อยางชัดเจน และบันทึกการ

ทํางานประจําวัน ทํารายงานการปฏิบัติงาน และมีการนิเทศจากคณาจารยในหลักสูตร 

Training in computer science in industrial sector, business sector, or 

other public organizations for a period of at least 1 6  weeks by acting as wworkplace 

personnel with specific work or duty assignment; log- work noting and writing 

performance report; staff supervision requirement 

 

2025401 ภาษาโปรแกรมทางเลือก  3(2-2-5)  

 Selected Programming Language 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

มากอน 

กรณีศึกษาภาษาโปรแกรมหน่ึงภาษาหรือมากกวา ภาษาที่เปดสอนอาจเปลี่ยนแปลง

ไดในแตละภาคการศึกษา และจะมีการแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักภาษา

โปรแกรมเพ่ิมเติม 
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Case study on one or more selected programming languages, for 

additional programming language to knowledge; Announcement for selected 

programming language in each semester will be done in advance.  

 

2025402 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 

 Web Programming  

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

มากอน 

ภาพรวมของสถาปตยกรรมและโพรโทคอลของระบบลูกขาย -แมขายและ

อินเทอรเน็ต การโปรแกรมลูกขาย-แมขาย ภาษามารคอัพ ภาษาสคริปตสาหรับเว็บ และภาษาหลักสา

หรับโปรแกรมบนเว็บ ไดแก ASP.NET และ PHP การโปรแกรมสาหรับ Web 2.0 การเขียนโปรแกรม

รวมกับการเขาถึงฐานขอมูล โครงงานขนาดเล็ก 

Overviews of client- server and Internet’ s architecture and protocol, 

client- server programming, markup languages, web scripting languageม  major web 

programming language such as ASP. NET and PHP, programming for Web 2 . 0 , web 

programming with database access, mini project. 

 

2025403  เอ็กซเอ็มแอลและเว็ปเซอรวิส 3(2-2-5) 

XML and Web Servcies 

เง่ือนไขรายวิชา : ตองเรียนวิชา 2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 มา

กอน 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษาเอ็กซเอ็มแอลและเอกสารเอ็กซเอ็มแอลที่ถูกตองตาม 

ไวยากรณ การทําความเขาใจและสรางเอกสาร DTD และเอ็กซเอ็มแอลสกีมา การสรางเอกสารเอ็กซ

เอ็มแอล การอานและประมวลผลเอกสารเอ็กซเอ็มแอลโดยใชโมเดล DOM และ SAX การจัดรูปแบบ

เอกสารเอ็กซเอ็มแอลโดยใช XPath XSLT XSL-FO XLink XPointer และ XHTML ความรูเบ้ืองตน

เก่ียวกับเว็บเซอรวิส ทําความเขาใจสามสวนประกอบหลักของเว็บเซอรวิส ไดแก WSDL SOAP และ 

UDDI การสรางและเรียกใชงานเว็บเซอรวิสโดยใชภาษาจาวาหรือ PHP หรือ C# .NET  

Introductory knowledge in XML and well- formed XML document, 

understanding and creating DTD (Document Type Definition) and XML Schema, creating 

XML document, parsing XML document using DOM ( Document Object Model)  and 

SAX(Simple API for XML), formatting XML document (XPath: XML Path Language, XSLT: 



   

 

90 
 

Extensible Stylesheet Language Transformation, XSL- FO:  Extensible Stylesheet 

Language Formatting Objects, XLink, XPointer and XHTML), introduction to Web Service, 

three main Web Services component (WSDL: Web Service Description Language, SOAP: 

Simple Object Access Protocol and UDDI:  Universal Description, Discovery and 

Integration), creating, deploying, and calling Web service using Java, PHP, C# .NET 

 

2025404 ระบบและการเขียนโปรแกรมสาหรับการคาํนวณแบบเคลื่อนที่  3(2-2-5) 

 Mobile Computing System and Programming  

 รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 มา

กอน 

  พ้ืนฐานของระบบประมวลผลแบบเคลื่อนที่ สถาปตยกรรมสําหรับโปรแกรมประยุกต

แบบเคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ สวนตอประสานการเขียนโปรแกรมสําหรับ

อุปกรณเคลื่อนที่ การพัฒนาสวนตอประสานและปฏิสัมพันธผูใชกับคอมพิวเตอร เครือขายและเว็บ

บริการ โปรแกรมประยุกตอิงสถานที่ ความมั่นคงของการประมวลผลแบบเคลื่อนที่ โครงงานขนาดเล็ก

เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเคลื่อนที่  

Fundamental of mobile computing systems, architectures for mobile 

application, operating system for mobile device, application programming Interface for 

mobile device, interface development and human- computer interaction, networking 

and web service, location-based application, security of mobile computing, mini project 

on mobile application development. 

 

2025424 การจัดการโครงงานซอฟตแวร  3(2-2-5) 

  Software Project Management 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025321 วิศวกรรมซอฟตแวร มากอน 

  กิจกรรมของโครงงาน การนิยาม การวางแผน การนําโครงงาน การติดตามโครงงาน 

ขอจํากัดของขอกําหนดดานสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ การเจรจาและเขียนสัญญา 

เครื่องมือในการทําตารางเวลา การประมาณระยะเวลา แผนผังโครงขายการทํางาน การจัดการกลุม 

กลุมสนับสนุน บทบาทของผูจัดการโครงงาน เครื่องมือในการติดตามโครงงาน และรายงานตนทุนของ

โครงงาน 

Project activity, defining, planning, leading, monitoring, constraint of 

performance specification, schedule and budget, negotiating and writing contract, 
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scheduling tool, time estimation, network diagram, team organization, support team, 

role of project manager, monitoring tool, and project cost reports. 

 

2025435  สถาปตยกรรมซอฟตแวร  3(2-2-5) 

Software Architecture  

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025321 วิศวกรรมซอฟตแวร มากอน 

วงจรของสถาปตยกรรมทางธุรกิจ นิยามของสถาปตยกรรมซอฟตแวร ลักษณะของ

คุณภาพ การไปใหถึงคุณภาพ สถาปตยกรรมในวัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร (เอสดีแอลซี) การ

ออกแบบสถาปตยกรรม การทําเอกสารสถาปตยกรรมซอฟตแวร การสรางสถาปตยกรรมซอฟตแวร

ใหม ตัวอยางสถาปตยกรรมซอฟตแวรที่เปนที่นิยมและ กรณีศึกษา  

Architecture business cycle, software architecture definition, quality 

attribute, achieving quality, architecture in Software Development Life Cycle ( SDLC) , 

designing the architecture, documenting software architecture, reconstructing software 

architecture, examples of famous software architecture, and case study.  

 

2025442 การออกแบบระบบผูเช่ียวชาญ   3(2-2-5) 

  Expert System Design  

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025340 ปญญาประดิษฐ มากอน 

  ธรรมชาติของการจัดการ การตัดสินใจของมนุษยและการทําโมเดลสําหรับระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ (ดีเอสเอส), ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ระบบผูเช่ียวชาญ (อีเอส), ระบบ

สารสนเทศ, ประเภทของระบบผูเช่ียวชาญ, เครื่องมือซอฟตแวร โมเดลเหตุการณแบบไมตอเน่ือง

สําหรับระบบผูเช่ียวชาญ โมเดลแถวคอยสําหรับระบบผูเช่ียวชาญ เทคนิคการหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

และเทคนิคปญญาประดิษฐในระบบผูเช่ียวชาญ 

Nature of the management, human decision making and modeling for 

Decision Support System ( DSS) , DSS, Expert System ( ES) , information system, type of 

ES, software tool, discrete- event model for ES, queuing model for ES, optimization 

technique, and Artificial Intelligence (AI) technique in ES. 

 

2025443 ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย  3(2-2-5)  

  Distributed Database System 
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รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025317 ระบบปฏิบัติการ และ 2025318 

ระบบฐานขอมูล มากอน 

  แนวความคิดพ้ืนฐานของฐานขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ประเด็นของขอมูล

แบบกระจาย การเขาถึงขอมูลเดิม ปญหาของสมรรถนะในการใชขอมูล การจัดการรายการ

เปลี่ยนแปลง เทคนิคการกูคืนฐานขอมูล กรณีศึกษา ฐานขอมูลปญญาประดิษฐ ฐานขอมูลสื่อประสม 

และฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกตในลักษณะของฐานขอมูลแบบกระจาย 

Basic database and computer network concept, distributed data issue, 

accessing pre-existing data, performance problems, transaction management, database 

recovery technique, case study, database of Artificial Intelligence (AI) , and multimedia 

and object-oriented on distributed database system. 

 

2025445 ตรรกะคลุมเครือและเครือขายใยประสาทเทียม  3(2-2-5) 

Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025340 ปญญาประดิษฐ มากอน 

เซตคลุมเครือ การปฏิบัติการกับการอนุมานของตรรกะคลุมเครือ พ้ืนฐานการ

คํานวณเชิงใยประสาท พ้ืนฐานขั้นตอนวิธีการเรียนรู แนวคิดชีวใยประสาท การแบงหมวดหมูเครือขาย

ใยประสาทเทียม เครือขายใยประสาทเทียมในหลายระดับชนิดไปขางหนาดวยการถายทอดความ

ผิดพลาดยอนกลับ 

Fuzzy set, fuzzy logic inference operation, neural computing element, 

basic learning algorithm, biological neural concept, artificial neural network taxonomie, 

and multilayer feed-forward network with error backpropagation learning. 

 

2025446 การทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5) 

 Data Mining  

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอรนนิงเบ้ืองตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ ตัวแปร

ขอมูล วิธีการจําแนกขอมูล ตนไมชวยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความนาเช่ือถือของ

โมเดล การประเมินประสิทธิภาพดวยลิฟทและตนทุน การเตรียมขอมูลเพ่ือการคนหาความรู การจัด

กลุมขอมูล การหากฎความสัมพันธ การแสดงขอมูลภาพ การสรุปขอมูล การหาแนวโนมที่ผิดปกติ การ

ประยุกตกับการตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกคา การประยุกตกับการวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรย 
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การประยุกตกับเรื่องอ่ืนๆ ผลกระทบตอสังคมของการทําเหมืองขอมูลกับแนวโนมในอนาคต และ

หัวขอเหมืองขอมูลขั้นสูง 

Introduction to data mining and machine learning, concept, instance, 

and attribute, classification method, decision tree, evaluation and credibility, evaluation 

with lift and cost, data preparation for knowledge discovery, clustering, association rule, 

visualization, summarization, and deviation detection, application in targeted marketing 

and customer modeling, application for genomic microarray data analysis, application 

in other area, data mining and society and its future direction, and advanced topic in 

data mining. 

 

2025453 การคํานวณแบบไรสายและแบบเคลื่อนที่   3(2-2-5) 

Wireless and Mobile Computing 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ระบบเซลลูลาร ขอจํากัดของวิทยุเคลื่อนที่ เครื่องมือและเทคนิคในการสรางระบบ

ประยุกตเคลื่อนที่ กฎ มาตรฐาน และแนวโนมของเทคโนโลยีและบริการ 

Cellular system, limitation of mobile radio, tool and technique for 

creating mobile application, rule, standard, and trend of technology and service. 

 

2025482 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอรแบบขนาน  3(2-2-5) 

Parallel Computer Architecture and Organization 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

สถาปตยกรรมแบบขนาน แถวลําดับ การสงผานขอความ การใชหนวยความจํา

รวมกัน เทคนิคการประมวลผลแบบขนาน การสื่อสาร การประสานเวลาและการแตกการทํางาน 

สถาปตยกรรมของโปรแกรมประยุกต สถาปตยกรรมแบบหน่ึงคําสั่งตอหลายขอมูล สถาปตยกรรม

แบบหลายคําสั่งตอหลายขอมูล โครงขายการเช่ือมตอ ระบบหนวยความจําแบบหลายหนวย

ประมวลผลและการจัดระบบรับเขา/สงออก  

Parallel architecture, array, message passing, shared memory, 

parallelization techniques, communication, synchronization and granularity, application 

architecture, Single Instruction Multiple Data (SIMD), Multiple Instruction Multiple Data 

( MIMD) , interconnection network, multiprocessor memory and Input/ Output ( I/ O) 

system organization. 
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2025483 การประมวลผลขอมูลแบบขนาน  3(2-2-5) 

Parallel Processing 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

 ภาพรวมสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน การใชหนวยความจํารวมกัน 

หนวยความจําแบบกระจาย การทํางานแบบไปปไลน เครื่องที่ใชหนวยประมวลผลแบบเวกเตอร เมท

ริกซสมรรถนะ การติดตอสื่อสารและการประสานเวลาระหวางโปรแกรม การปองกันของตัวแปรที่ใช

รวมกัน ขั้นตอนวิธีแบบขนาน ขั้นตอนวิธีเมทริกซ การวนซ้ําเชิงเสน การเรียงลําดับและการคนหา และ

ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย 

Overview of parallel architecture: shared memory, distributed memory, 

pipelines, vector processor machine, performance metrics, program communication 

and synchronization, protection of shared variable, parallel algorithm, matrix algorithm, 

linear recursion, sorting and searching, and distributed algorithm. 

 

2025484 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน   3(2-2-5)  

Analysis and Design of Parallel Algorithms 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025210 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 

มากอน 

การคํานวณแบบขนาน กฎการเพ่ิมความเร็ว ยูทิไลซเซชัน การปรับขนาด หลักการ

เขียนโปรแกรมแบบขนาน กระบวนการติดตอ การใชขอมูลรวมกัน การทํางานแบบขนานโดยมีการ

ประสานเวลา โครงสรางพ้ืนฐานสถาปตยกรรมแบบขนานและขั้นตอนวิธี การเรียงลําดับ การคนหา 

การคูณเมตริกซ การคํานวณจํานวนเฉพาะ องคประกอบเช่ือมตอ การคํานวณหาตนไมแบบทอดขาม 

การไหลโดยใชเทคนิคของจาคอฟ และสมการเชิงเสน  

Parallel computing, speed up law, utilization, scalability, parallel 

programming principle, process communication, data sharing, synchronous parallelism, 

basic parallel architecture and algorithm: sorting, searching, matrix multiplication, prime 

number computation, connected component, minimal spanning tree, Jacobi relaxation, 

and solution to linear equation. 
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2025485 คอมพิวเตอรโมเดลและการจําลอง 3(2-2-5) 

Computer Modeling and Simulation 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรางตัวแบบและการจําลอง นิยามและประเภท การ

กําหนดปญหาการพัฒนาตัวแบบ การวิเคราะหขอมูล และเทคนิคการแกปญหา การทวนสอบตัวแบบ 

การจําลองแบบไมตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง ภาษา และมาตรฐาน การประยุกต กรณีศึกษาและ

โครงงานขนาดเล็ก  

Introduction to modeling and simulation, definition and type, Problem 

formulation, model building, data analysis, and solution technique, validation of a 

model, discrete and continuous simulation, language and standard, application, case 

study and small projects. 

 

2025486 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Information Technology Law 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ปญหาตางๆ ที่เกิดจากการใชทรัพยากรสารสนเทศ การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ไวรัส

คอมพิวเตอร การละเมิดลิขสิทธิ การคุมครองขอมูล กฎหมายเบ้ืองตน กฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การคุมครองความเปนสวนตัว รวมถึงจรรยาบรรณในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและจรรยาบรรณในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 

Risk and effect of information technology on quality of work; problem 

from using information resource,  computer misuse, viruse, counterfeit, data protection, 

introduction to law, information technology law, information privacy, and ethics in 

developing information system and ethics in applying information technology. 

 

2025487 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 

Electronic Commerce 

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025213 การวิเคราะหและออกแบบระบบ มา

กอน 

แนวคิด หลักการ และเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

โครงสรางพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสรางเว็บไซตเพ่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการ
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ชําระเงินของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวคิดการตลาดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความมั่นคงและการ

เขารหัสลับ การวางขายบนเว็บ การประมูลพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจตอธุรกิจ อุตสาหกรรม

บริการออนไลน การจัดการหวงโซอุปทาน การลูเขาของเทคโนโลยีกับธุรกิจ และเทคโนโลยีใหมที่

สนับสนุนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Concept, principle, and technology for developing electronic commerce 

system, infrastructure of e-commerce, building an e-commerce web site, -commerce 

payment system, e-commerce marketing concept, security and encryption, retailing on 

the web, auctions, B2B e-commerce, online service industry, supply chain 

management, convergence of technology and business and new technology to support 

e-commerce, case study and mini project. 

 

2025489 การจัดการความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขาย 3(2-2-5) 

 Computer and Network Security Management 

 รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร มากอน 

พ้ืนฐานและเปาหมายของการรักษาความปลอดภัย การประเมินและการจัดการความ

เสี่ยง การรับรองความปลอดภัย หลักปองกันระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย การสรางและวิเคราะห

ระบบการเขารหัสขอมูล การสื่อสารแบบปลอดภัย การควบคุมการเขาถึง การพิสูจนตัวจริง ลายมือช่ือ

ดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัล การคุกคามและปองกันระบบ นโยบายและแบบจําลองความปลอดภัย ประเด็น

ทางกฎหมายและจริยธรรม และการวางแผนการกูคืนเมื่อเกิดหายนะ กรณีศึกษา 

Fundamental and goal of security, risks assessment and management, 

security assurance, computer system and network protection principle, construction 

and analysis of cryptosystem, secure communication, access control, authentication, 

digital signature, digital certification, system threat and protection, security policy and 

model, legal issue and ethic and disaster recovery planning, case study. 

 

2025490 การคํานวณสมรรถนะสูง   3(2-2-5) 

High Performance Computing 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

ฮารดแวรสมรรถนะสูง สถาปตยกรรมแบบหน่ึงคําสั่งหลายขอมูล(เอสไอเอ็มดี) 

สถาปตยกรรมแบบหลายคําสั่งหลายขอมูล(เอ็มไอเอ็ม)เครื่องประมวลผลจํานวนมากแบบขนาน 
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เครื่องประมวลผลเวกเตอร การคํานวณแบบเครือขาย การออกแบบขั้นตอนวิธี และการประเมินผล

การใชการคํานวณสมรรถนะสูง 

High performance hardware, Single Instruction Multiple Data ( SIMD) , 

Multiple Instruction Multiple Data (MIMD), massively parallel machine, vector machine, 

network computing, algorithm design, and evaluation of implementation of high 

performance computing. 

 

2025491 การออกแบบระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง 3(2-2-5) 

 Embedded and Real-time System Design 

 รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

องคประกอบของระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง การสังเคราะหระบบฝงตัวและระบบ

เวลาจริง การสรางตัวแบบระบบ ความเช่ือถือไดและความคงทนตอความเสียหาย การทํางานแบบ

พรอมกันและการโปรแกรมแบบพรอมกันการจัดกําหนดการ ตัวอยางของระบบฝงตัวและระบบเวลา

จริง เครื่องมือออกแบบ หัวขอวิจัยปจจุบันในระบบแบบฝงตัวและระบบเวลาจริง 

Embedded and real-time system component, embedded and real-time 

system synthesis, system modeling, reliability and fault tolerance, concurrency and 

concurrent programming, scheduling, example of embedded and real-time system, 

design tool, current research topic in embedded and real-time system. 

 

2025492 วิทยาการหุนยนต 3(2-2-5) 

 Robotics  

 รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี

 การแกปญหาโดยใชหุนยนตและการเขียนโปรแกรม การสรางหุนยนตประกอบ โดย

ใชช้ินสวนสาเร็จรูป การควบคุมแบบใชสัญญาณตอบกลับ แบบใชอัลกอริทึม และแบบใชปฏิกิริยา

ตอบสนอง การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง และรูปแบบการควบคุมอ่ืนๆ โครงงานสาหรับผูเรียน เพ่ือให

ออกแบบและเขียนโปรแกรมสั่งใหหุนยนตทางานตามที่ไดรับมอบหมายโดยอัตโนมัติ  

Problem solving with robotic through programming, construction of brick-

based robot, feedback control, algorithmic control, and reactive control, obstacle 

avoidance and various control strategies, project assignment for designing and 

programming robot to act autonomously for various tasks 
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2025493 ระบบสารสนเทศแบบกระจาย 3(2-2-5) 

 Distribute Information Systems 

 รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศแบบกระจาย สถาปตยกรรม คุณลักษณะ

เฉพาะและรูปแบบของระบบ เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารระหวางโปรเซส อ็อบเจกตกระจาย

และการเรียกทางไกล ระบบปฏิบัติการและบริการแฟมขอมูลแบบกระจาย ระบบกระจายแบบเทา

เทียมกัน พ้ืนฐานของระบบกระจาย เวลาและการประสานจังหวะ การควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอม

กัน ธุรกรรม และการทําสําเนา 

Introduction to distribute information system, architecture, characteristic 

and system model, computer network and inter- process communication, distributed 

object and remote invocation, distributed operating system and file service, peer to 

peer system, fundamental of distributed system, time and synchronization, 

concurrency control, transaction, and replication.  

 

2025494 หัวขอคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

Selected Topic in Computer Science  

รายวิชาบังคับกอน : ขึ้นอยูกบัผูสอน  

หัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรที่ใหมหรือเปนวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุ

ในภาคการศึกษาที่เปดสอน รายวิชาน้ีจะลงทะเบียนซ้ําไดก็ตอเมื่อเปนหัวขอใหมที่ตางจากเดิม 

New or advanced topic on computer science with detailed content 

specification for each semester; allowance of the course repetition for different topics.  

 

2025498 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 1(0-2-1) 

Computer Science Project 1 

เง่ือนไขรายวิชา : สําหรับนักศึกษาปที่ 3 เทอม 2 ขึ้นไป 

การศึกษาปญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอรที่ เลือกไวอยางเปนระบบภายใต

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โครงงานที่ทําจะตองเปนโครงงานที่ใชความรูพ้ืนฐานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร รวมถึงการประยุกตใชแนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา โดยการจัดเตรียมโครงราง

งานวิจัยและนําเสนอ 
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Systematic study of computer science project 1 under advice of advisory 

instructor, by using basic knowledge on computerscience including applying learned 

concept and technique, preparation and presentation. 

 

2025499  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2  3(0-6-3) 

Computer Science Project 2  

รายวิชาบังคับกอน  : ตองเรียนวิชา 2025498 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 มา

กอน 

การพัฒนาโครงงานตามที่นําเสนอไวในรายวิชา 2025498 การรายงาน และการสอบ

ปากเปลาและการนําเสนอโครงงาน 

Development of the project according to project proposal accepted 

from the course 2025498, under advice and supervision of advisory instructor; writing 

project report, oral defense and report presentation. 
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ภาคผนวก  ข 

หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป 

วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง

กวางขวาง  มีโลกทัศนที่กวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง  ผูอ่ืนและสังคม  เปนผูใฝรู  

สามารถคิดอยางมีเหตุผล  สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม  ตระหนัก

ในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชใน

การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

 การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป  มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความสมบูรณทั้ง

ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญาและจิตวิญญาณ  โดยผสมผสานเน้ือหาใหครอบคลุม

สาระของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุมวิชามนุษยศาสตร  กลุมวิชาสังคมศาสตร  และกลุมวิชา

วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสมโดยมามีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงลงไปในเน้ือหาวิชาเฉพาะดานซึ่งเปนพ้ืนฐานวิชาเอก 

 

การจัดวิชาศึกษาทั่วไป  มีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1.  เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและเปนผูใฝเรียนรู  อันเปนพ้ืนฐานสําคัญใน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการเรียนรูดวยตัวเองตลอดชีวิต 

 2.  เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนมีความรอบรู  มีโลกทัศนที่กวางไกล  มีความเขาใจในธรรมชาติ  

รูจักและเขาใจตนเอง  ผูอ่ืนและสังคม  และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยาง

มีความสุข 

 3.  เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตระหนักในบทบาทหนาที่และสิทธิของตน

ในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคมประเทศชาติ  และซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

และประชาคมนานาชาติ 

 

กรอบแนวคิดในการจัดวิชาศึกษาทั่วไป 

 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีกรอบแนวคิด

ดังน้ี 

 1.  เปนไปตามโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง

เกณฑมาตรฐาน  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548   หารเกณฑมาตรฐานและแนวทางการบริ

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ . 2548 
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 2.  เน้ือหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะตองมีลักษณะเปนการบูรณาการ  ไมเปนรายวิชาที่

มีเน้ือหาเฉพาะซึ่งเปนความรูพ้ืนฐานของวิชาชีพในหลักสูตรน้ันๆ 

 3.  มีเปาหมายหรือสะทอนการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน  ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ดังน้ี 

 3.1  มีความรูและทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา  สามารถประกอบวิชาชีพได 

 3.2  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบและซื่อสัตยในวิชาชีพ 

 3.3  สามารถคิดและวิเคราะหอยางมีมีความคิดสรางสรรคใฝศึกษาอยางตอเน่ือง  

เหตุผล 

 3.4  มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางดี  และสามารถใชภาษาตางประเทศ

สื่อสารไดอยางนอย  1   ภาษา  

 3.5  มีความรู  ทักษะ  สามารถใชในการจัดการและใชเทคโนโลยีตางๆไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 3.6  มิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากลในการมีวิจารณญาณ  สามารถบูรณาการภู

แกปญหาได 

 3.7  มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี  มีโลกทัศนกวางไกล  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 3.8  มีจิตสํานึกดี  เปนประชาธิปไตย  เสียสละ  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และเห็น

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

 3.9  มีความตระหนักตอการพัฒนาตนเอง  พัฒนาอาชีพ  เปนผูนําในเปนพลเมืองดี  

การพัฒนาทองถิ่น 

4. มีการจัดฝกอบรมความรูและทักษะพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  และสาระ

สนเทศ  เพ่ือการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกคนตามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยรายวิชาในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอย

กวา 9 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไม

นอยกวา 6 หนวยกิต และกลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร จํานวนไมนอย

กวา 3 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
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1.  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ในดานทักษะการ

ฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  เพ่ือเปนเครื่องมือในการศึกษา  การสื่อสารทางสังคมใน

ชีวิตประจําวัน  และในการแสวงหาความรู 

2.   กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 มุงพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะหและการแสวงหาความรูดานมนุษยศาสตร เพ่ือให

รูจักและเขาใจตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จินตนาการ คุณธรรม จริยธรรม  

และการใชเหตุผลมีความซาบซึ้งในวัฒนธรรม อารยธรรมของมนุษย สามารถประยุกตใชองคความรูทาง

มนุษยศาสตรในการดําเนินชีวิตใหประสบความสุขและเกิดสันติสุขไดในสังคม 

3.   กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 มุงพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหและการแสวงหาความรูทางดานสังคมศาสตร  

โดยเฉพาะเกี่ยวกับสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ภูมิปญญาทองถิ่น  ปญหาสังคม  กระบวนการแกปญหา

อยางมีระบบ  และการดํารงอยูรวมกันในสังคมอยางสันติเพ่ือใหผู เรียนเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของการดํารงชีวิตของตนเอง  สังคม  สิ่งแวดลอม  และการพัฒนาอยางย่ังยืน 

4.  ก ะคณิตศาสตรลุมวิชาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศล  

 มุงพัฒนากระบวนการคิดและแสวงหาความรูจากธรรมชาติทั้งดานชีวภาพและกายภาพ  

สรางความเขาใจในความหมาย  ความสําคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี  ที่มีผลตอวิถีชีวิตมนุษย  เสริมสรางใหผูเรียนตระหนักถึง

ความสําคัญของการดํารงชีวิตของตนเองทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม  ใหเขาใจถึงความสําคัญจําเปนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา คนควาวิจัย 

ตลอดจนนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานตางๆ อันจะมีผลตอชีวิตประจําวันของมนุษยทั้งในปจจุบัน

และอนาคต  รวมทั้งใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานและมีเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิต  สามารถเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสม 
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รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

 

ประกอบดวยกลุมวิชาดังน้ี   .กลุมวิชาภาษาและการส  ื่อสาร  ไมนอยกวา   

  9  หนวยกิต 

วิชาบังคับ  บังคับเรียน  6   หนวยกิต โดยตองเรียน  3   รายวิชาดังตอไปน้ี  

 1.  1101001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai for Communication)        2( 1-2-3 ) 

 2.  1102001  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (English for Communication) 2(1-2-3) 

 3.  1109001  การใชสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  

  (Using Information for Learning) 2(1-2-3)

รายวิชาเลือก  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  3   หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปน้ี  

 4.  1101002    วาทการ (Speech) 3(2-2-5) 

 5.  1101003    การอานเพ่ือชีวิต   (Reading  for  Life) 3(2-2-5) 

 6.  1101004  การเขียนเพ่ือการสื่อสาร  (Writing  for Communication) 3(2-2-5) 

 7.  1102002   การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   

  (English Reading and Writing) 3(2-2-5) 

 8.  1102003    การฟงและการพูด (Listening and Speaking) 3(2-2-5) 

 9.  1102004  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการ 

  (English for Academic Purposes) 3(2-2-5) 

 10. 1103001  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  (Chinese for Communication) 3(2-2-5) 

 11. 1103002   สนทนาภาษาจีน  ) Chinese Conversation) 3(2-2-5) 

 12. 1104001  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร (Japanese for Communication) 3(2-2-5) 

   13. 1105001   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  ) Korean for Communication) 3(2-2-5) 

   14. 1106001   ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร   

        (Vietnamese for Communication) 3(2-2-5) 

   15  . 1107001  ราษาเขมรเพ่ือการสื่อสาภ (Cambodian for Communication) 3(2-2-5) 

   16. 1108001 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน (French for Daily Life) 3(2-2-5) 

   17. 1101101 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร (Laos for Communication) 3(2-2-5) 

   18. 1101201  าษาพมาเพ่ือการสื่อสารภ (Myanmar for Communication) 3(2-2-5) 

   19. 1101301   ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร   

   (Bahasa Indonesian for Communication)  3(2-2-5) 
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ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาอ่ืนซึ่งไมใชสาขาทางดานวิชาภาษาอังกฤษ หรอืไมไดเรียน

ภาษาอังกฤษเปนวิชาโท  ใหเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 11020 -- ( 3  หนวยกิต  

 

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา    9  หนวยกิต  

วิชาบังคับ  บังคับเรียน 3  หนวยกิตโดยตองเรียนวิชาดังตอไปน้ี  

1. 1200006 พฤติกรรมมนุษยดานการพัฒนาตน  

(Human Behavior and Self Development)  3(2-2-5) 

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปน้ี 

  2.  1200001  ศิลปะสุนทรีย   (Art Appreciation) 3(2-2-5) 

  3.  1200002  สุนทรียทางดนตรี  (Aesthetics of Music) 3(2-2-5 

  4.  1200003  สุนทรียทางนาฎศิลปและศิลปะการแสดง   

   (Aesthetics for Dramatic Art and Performances)  3(2-2-5) 

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  3   หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปน้ี  

  5.  1200004  ความจริงของชีวิต  (Meaning of Life) 3(3-0-6) 

  6.  1200005  ความมั่นคงของมนุษย  (Human Security) 3(3-0-6)  

  

 3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร                   ไมนอยกวา 6  หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี 

  1.  1300001  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไทย 3(3-0-6)  

   (Natural Resources and Environmental Management of Thailand) 

  2.  1300002  ทองถิ่นศึกษา  (Local Studies) 3(2-2-5) 

  3.  1300003  วิถีไทย  (Thai Living) 3(2-2-5) 

  4.  1300004  วิถีโลก  (Global Society) 3(3-0-6) 

  5.  1300005  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  (Law in Daily Life) 3(3-0-6) 

 4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

วิชาบังคับ  บังคับเรียน  4   หนวยกิต  โดยตองเรียน  2   รายวิชาดังตอไปน้ี  

  1.  1400005  การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

   (Exercises for Quality of Life) 

  2. 1400003  คณิตศาสตรและสถิติประยุกตเพ่ือการตัดสินใจ 2)1-2-3) 

   (Mathematics and Statistics for Decision Making) 
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รายวิชาเลือก  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  5   หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปน้ี  

  3.  1400001  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  (Life and Environment) 2(2-0-4)  

  4.  1400002  วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต   

   (Science for Quality of Life) 2(2-0-4)  

  5.  1400004   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(2-2-5) 

  6.  1400006  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ  (Science for Health) 3(3-0-6)  

  7.  1400007  โภชนาการ  (Nutrition) 2(2-0-4) 

  8.  1400008  เทคโนโลยีเพ่ือชีวิต  (Technology for Life) 3(2-2-5) 

 

ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

  นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาอ่ืนซึ่งไมใชสาขาทางดานคอมพิวเตอรหรือไมไดเรียนวิชาโท

ทางดานคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียนรายวิชาภาษา  1400004  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  เปน

หน่ึงรายวิชาในวิชาเลือก 

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวชิาในหลักสูตร 

 

1.   เลข 3 ตัวหนา  หมายถึง  กลุมวิชาดังน้ี 

 1.1  110     มายถึง  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารห  

 1.2  120 หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 1.3  130 กลุมวิชาสังคมศาสตรมายถึง  ห  

 1.4  140   หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร  

2. เลขตัวที่ 4 และเลขตัวที่ 5 หมายถึงหมูวิชา 

 2.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารที่มี 21 รายวิชา ใหกําหนดรหัสตัวที่ 4 ตามหมูวิชา ตอไปน้ี 

  2.1.1  10   หมายถึง  ภาษาไทย  

  2.1.2  20   หมายถึง  ภาษาอังกฤษ  

  2.1.3  30  หมายถึง  ภาษาจีน  

  2.1.4  40   หมายถึง  ภาษาญี่ปุน  

  2.1.5  50   หมายถึง  ภาษาเกาหลี  

  2.1.6  60   หมายถึง  ภาษาเวียดนาม  

  2.1.7  70   หมายถึง  ภาษาเขมร  

  2.1.8  80   หมายถึง  ภาษาฝรั่งเศส  
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  2.1.9  90   หมายถึง  หองสมุด  

  2.1.10 11 หมายถึง ภาษาลาว 

  2.1.11 12  หมายถึง  ภาษาพมา  

  2.1.12 13 หมายถึง ภาษาอินโดนีเซีย 

 2.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไมมีการจัดหมวดหมูวิชา ใหแทนดวยเลขศูนย 2 ตัว (00) 

3.  เลข 2   ตัวหลัง  หมายถงึ  ลําดับรายวิชาในแตละหมูวิชา  

 

ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาอ่ืนซึ่งไมใชสาขาทางดานคอมพิวเตอร หรือไมไดเรียนวิชาโททางดาน

คอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียนรายวิชาภาษา  1400004  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  เปนหน่ึง

รายวิชาในวิชาเลือก 

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวชิาในหลักสูตร 

 

1.   เลข  3   ตัวหนา  หมายถึง  กลุมวิชาดังน้ี 

 1.1  110  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  

 1.2  120 หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 1.3  130   หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร  

 1.4  140   หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร  

2. เลขตัวที่ 4 และเลขตัวที่ 5 หมายถึงหมูวิชา 

 2.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารที่มี 21 รายวิชา ใหกําหนดรหัสตัวที่ 4 ตามหมูวิชา ดังตอไปนี 

  2.1.1  10  หมายถึง  ภาษาไทย  

  2.1.2  20   หมายถึง  ภาษาอังกฤษ  

  2.1.3  30   หมายถึง  ภาษาจีน  

  2.1.4  40   หมายถึง  ภาษาญี่ปุน  

  2.1.5  50   หมายถึง  ภาษาเกาหลี  

  2.1.6  60   หมายถึง  ภาษาเวียดนาม  

  2.1.7  70   หมายถึง  ภาษาเขมร  

  2.1.8  80   หมายถึง  ภาษาฝรั่งเศส  

  2.1.9  90   หมายถึง  หองสมุด  



   

 

108 
 

  2.1.10 11  หมายถึง  ภาษาลาว  

  2.1.11 12  หมายถึง  ภาษาพมา  

  2.1.12 13 หมายถึง ภาษาอินโดนีเซีย 

 2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไมมีการจัดหมวดหมูวิชา ใหแทนดวยเลขศูนย 2 ตัว (00) 

3.  เลข 2 ตัวหลัง หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมูวิชา 
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คําอธบิายรายวิชา (Course Description) 

 

1101001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               2(1-2-3) 

    Thai for Communication  

 รายวิชาบังคับกอน  :  ไมม ี

 ศึกษาให เห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่ เปนเครื่ องมือสื่ อสารใน

ชีวิตประจําวัน การแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ พัฒนาทักษะ การฟง พูด อาน เขียน การสรุปความ 

ขยายความ ตีความ และการนําเสนอสารจากการศึกษาคนควาโดยใชสื่อตางๆ 

 This course focuses on the importance of the Thai language as a tool 

for daily communication.  Students are expected to develop in language in listening, 

speaking, reading and writing skills including conclusion, interpretation, giving more 

details and presenting the information by using different media.   

 

1102001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        3(2-2-5) 

English for Communication 

รายวิชาบังคับกอน    :  ไมม ี 

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือใชสื่อสารใน

สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การกลาวลา การแนะนํา การแลกเปลี่ยนขอมูล

สวนตัว การบรรยายลักษณะของคน สถานที่และสิ่งของ การพูดโทรศัพท และการติดตอโดยใช

จดหมายอิเล็คทรอนิกส การถามและบอกทาง     การซื้อและขายสิ่งของ  การเชิญ การกลาวแสดง

ความรูสึก เปนตน 

 This course aims to develop skills in listening, speaking, reading, and writing 

for basic communication in daily life, such as greetings, farewells, instructions, personal 

information, description of people, places, and objects. It also includes telephone calls, 

e-mail, directions, buying and selling things, invitations and feeling expression. 

 

1102002 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Reading and Writing  

 รายวิชาบังคับกอน   :  ไมม ี

วิธีการพ้ืนฐานสําหรับการอานใหมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการอานประโยคงายๆ  ในแตละ

ยอหนา รวมทั้งการบอกตัวที่แทนคํา  การเช่ือมตาง ๆ จากบริบท  และทักษะการใชคําเพ่ือที่จะหา
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ความหมาย คําศัพทใหม ๆ  การอานเพ่ือหาใจความสําคัญ  รวมถึงการฝกเขียนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน เชน การกรอกแบบฟอรมตางๆ  การเขียนจดหมายเชิญ  การตอบรับ  โฆษณา  การ

กรอกแบบฟอรมสมัครงาน 

This course provides students with basic strategies for reading efficiency at 

the paragraph level, including references and connectives, use of context and word-

study skills for understanding new words, and reading for main ideas.  It is also a 

practical study of communicative English for everyday life such as form- filling, letters 

of invitation, acceptable response, advertisements, and filling out application forms. 

 

1102003 การฟงและการพูด                  3(2-2-5) 

 Listening and Speaking  

 รายวิชาบังคับกอน   :  ไมม ี

ฝกการสือ่สารภาษาอังกฤษโดยใชบทสนทนาที่เปนเหตุการณตาง ๆ โดยเนนที่การใหและการ

รับขอมูล     เกี่ยวกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตในชีวิตประจําวันโดยทั่วๆ ไปกิจกรรมตางๆ และ

สถานการณที่เก่ียวของกับการทํางาน เชน การสัมภาษณ การรายงาน การจดบันทึก การบอกทิศทาง 

เปนตน 

This course aims to practice in communicative English using dialogues and 

extended discourse appropriate to everyday situations with an emphasis on giving and 

receiving information, particularly in such professional and job- related situations as 

interviewing, reporting, note-taking, and following directions. 

 

1102004 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการ          3(2-2-5) 

 English for Academic Purposes   

 รายวิชาบังคับกอน  :  ไมม ี

ขอบขายรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรูงานวิชาการตาง ๆ ตลอดจนนํามาใชใน

งานวิชาการที่พบตามสื่อประเภทตางๆ  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถยอสรุป ทั้งโดยปากเปลาและใน

รูปแบบของการเขียน รวมทั้งใหนักศึกษาสามารถใหคํานิยาม เปรียบเทียบ แยกหมวดหมู แสดงความ

คิดเห็น ในงานประเภทที่เปนแผนภูมิและกราฟฟกตาง ๆ ได 

This course is designed to allow students to be able to complete learning 

academic tasks through the use of educationals material found in the media and other 

academic sources.  It will also instruct the students in methods of summary both oral 
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and written.  The students should also learn to define, compare, and classify objects, 

and express ideas and opinions through the use of charts or other graphic aids. 

 

1109001  การใชสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    2(1-2-3)      

 Using Information for Learning 

 รายวิชาบังคับกอน   :  ไมม ี

สารสนเทศและความสําคัญของสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศแหลงสารสนเทศ  

วิธีการสืบคนสารสนเทศ และเครื่องมือการวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ  การเขียนรายงานและ

การอางอิง 

This course is a study of resources, methodologies, tools, analysis and 

evaluation of information. It includes term paper writing, reporting and citation. 

 

1200001 ศิลปสุนทรีย 3(2-2-5) 

 Art Appreciation  

 รายวิชาบังคับกอน   :  ไมม ี

ศึกษาความหมาย ความเปนมา ความสําคัญของสุนทรียศาสตร แนวคิด รูปแบบของ

ศิลปกรรม ประสบการณที่มีผลตอการรับรูทางความงามและความซาบซึ้งในศิลปกรรม การพัฒนาและการ

ฝกประสบการณ    การรับรูเพ่ือปลูกฝงสุนทรียภาพใหเจริญงอกงามนําไปสูคุณคาในการดําเนินชีวิต

ของมนุษยในสังคม 

This course is a study of art appreciation, focusing on history, 

historical context, concept and styles. It also studies the development and experience 

effecting the aesthetics of art, and its value to society.  

 

1200002 สุนทรียทางดนตรี 3(2-2-5) 

 Aesthetics of Music  

 รายวิชาบังคับกอน   :  ไมม ี

ศึกษาความหมาย ความเปนมา ความสําคัญของสุนทรียศาสตร ความสําคัญของดนตรีตอ

ชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง ศึกษาความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม 

สังคม การเมือง ศึกษาความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง 

จิตวิทยา การศึกษา ธุรกิจ ศึกษาปรัชญา สาขาสุนทรียศาสตรของดนตรี แนวคิด คุณคาการสื่อ

ความหมายธรรมชาติ ความงาม ความไพเราะของดนตรี ความกลมกลืน   ทางสุนทรียศาสตร ศิลป การ
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สรางสรรคของนักประพันธเพลง และแนวการรับรูอรรถรสของดนตรี ศึกษาวรรณกรรมทางดนตรีที่

ไดรับการยกยองและศึกษาคุณคาของดนตรีสูการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

This course is a study of the aesthetics of music and its effect on life and 

its relationship to religion, culture, society, politics, education, business and philosophy. 

It also studies the relationship between music and life, religion, culture. It also focuses 

on the concepts, aesthetic values and creative ideas of composers, including musical 

literacy and its value as it applies to daily life.  

 

1200003  สุนทรียทางนาฎศิลปและศลิปะการแสดง    3(2-2-5) 

 Aesthetics for Dramatic Art and Performances 

 รายวิชาบังคับกอน   :  ไมม ี

ศึกษาความหมาย ความเปนมา ความสําคัญของสุนทรียศาสตร ประวัติความเปนมาของ

นาฎศิลป ความหมาย ประโยชน ประเภทของนาฎศิลปไทย สามารถวิเคราะหวิจารณศิลปะการแสดง

ชนิดตางๆ และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนจัดกิจกรรมใหสอดคลองตาม

ความเหมาะสม 

This course studies the importance of dramatic art and performance and 

includes the history, meaning, advantages and various types.  It is an analysis of the 

various forms of dramatic art and performances.  The students will appreciate the 

benefits of  this discipline as it applies to daily life. 

 

1200004  ความจริงของชีวิต                   3(3-0-6) 

 Meaning of Life 

 รายวิชาบังคับกอน  :   ไมม ี

ศึกษาการเกิดขึ้น การดํารงอยูและการดับไปของชีวิตอยางที่ควรจะเปน คุณคาและเปาหมาย

ของชีวิต การพัฒนาชีวิต การแกปญหาชีวิต และการพัฒนาปญญา โดยใชหลักธรรมทางศาสนา ชีวิตที่

มีสันติสุข สังคมที่มีสันติภาพ 

This course is a study of the origin, existence and death of a human being, 

with emphasis on the development of values and solving the problems of life, 

including intellectual development in a peaceful society and  life based on religious 

principles. 
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1200005 ความมั่นคงของมนุษย      3(3-0-6) 

 Human Security 

 รายวิชาบังคับกอน  :  ไมม ี

ศึกษาความหมาย และที่มาของสิทธิตามธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชน ธรรมชาติของ

มนุษย รากฐานของเสรีภาพและความยุติธรรม คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความมั่นคงของ

มนุษยทางดานรางกาย สังคม อารมณและจิตใจ 

This course is a study of the origin of natural rights and human rights. It also 

includes social freedom and justice, and human values in society, physical, emotional 

and intellectual aspects.  

 

1300001 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไทย                     3(3-0-6)      

 Natural Resources and Environmental Management of Thailand 

 รายวิชาบังคับกอน  :  ไมม ี

ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทย การจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ทั้งที่เปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทาง

สังคม วัฒนธรรมตามแผนประเทศ แนวนโยบายแหงรัฐ กฎหมายและการสงเสริมองคกรภาครัฐและ

เอกชน การมีสวนรวม การสรางเครือขายองคกรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ

ย่ังยืน การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรการเกษตร ตลอดจนขอตกลงและพันธกิจ  การใชรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่ผูกพันกับประเทศไทยถึงปจจุบัน 

This course is a study of the types, characteristics, and scope of natural 

resources within the environment of Thailand. It emphasizes the management of both 

the natural and social environment in Thai culture through the following:  national 

policy planning; laws; government and private sector support; public participation; 

establishment of networks; sustainable development of natural resources and the 

environment; and the preservation of agricultural resources. 
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1300002    ทองถิ่นศึกษา               3(2-2-5)     

 Local Studies 

 รายวิชาบังคับกอน   :  ไมม ี

ศึกษาวิวัฒนาการ ปรากฏการณที่สําคัญ และศักยภาพของทองถิ่น ทางดานสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมตางๆ ที่มีตอทองถิ่น วิธี

การศึกษาทองถิ่น ฝกปฏิบัติศึกษาทองถิ่นตามเน้ือหาดังกลาวโดยเนนทองถิ่นที่สถานศึกษาน้ันเปดสอน 

This course is a practical study of the evolution and phenomena of a 

community with emphasis on social, economic, political, environmental and cultural 

aspects. 

 

1300003 วิถีไทย                           3(2-2-5) 

 Thai Living 

 รายวิชาบังคับกอน   :   ไมม ี

ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท 

วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาและแนวทางขจัดปญหาสังคมไทยโดยศึกษาการพัฒนาโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   ภูมิปญญาชาวบานและทองถิ่น การดําเนินชีวิตแบบเพียงพอ ตลอดถึง

วิสัยทัศนดานสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการ     ปกครองที่คนไทยอยากเห็น 

This course is an introductory study of the evolution, and development of 

Thai society in both rural and urban areas with regard to customs, problems and 

solutions.  It also includes a study of the vision of society, economics, politics and 

administration exemplified by the Royal development projects, including the economic 

sufficiency program, the self-reliance project, and the Thai wisdom project. 

 

1300004    วิถีโลก                            3(3-0-6)      

 Global Society 

 รายวิชาบังคับกอน   :    ไมมี 

ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองของสังคมโลก การจัด

ระเบียบโลก   ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดถึงการปรับตัวของประเทศไทย 

เพ่ือใหสอดคลองกับการ    จัดระเบียบของสังคมโลก 
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This course studies the evolution and administration of global society.  It 

focuses on economics, politics and administration and the adaptation of Thai society 

to global administration. 

 

130005 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    

 Law in Daily Life   

 รายวิชาบังคับกอน   :   ไมม ี

ศึกษาความหมายและที่มาของกฎหมายตลอดจนบทบาทและความสําคัญของกฎหมายที่

ใชในชีวิตประจําวัน  เชน  กฎหมายอาญาที่เก่ียวกับทรัพย กฎหมายแพงและพาณิชเก่ียวกับบุคคล 

ครอบครัว มรดก  กูยืม  ซื้อขาย เชาทรัพย  เชาซื้อ  ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา ทรัพยสินนและที่ดิน 

This course is a study of the origin and significance of law and the role of 

law in daily life, including criminal law of estate and civil law relating to individual, 

family, legacy, loan, purchase, guarantee, mortgage and estate. 

 

1400001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 

 Life and Environment 

 รายวิชาบังคับกอน  :  ไมม ี

     ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การใชและการอนุรักษ

ทรัพยากร  

ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความสัมพันธเชิงระบบระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม และผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     This course is a study of the environment including the significance of 

environmental and natural resources; the use and conservation of natural resources; 

the ecosystem; the relationship between organisms and the environment; biological 

diversity; environmental pollution; environmental impact; and sustainable 

environmental management.  

 

1400002 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 

Science for Quality of Life 

รายวิชาบังคับกอน  : ไมม ี
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การศึกษากระบวนการและพัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนําความรูทาง

วิทยาศาสตร มาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีประสิทธิภาพ  

This course studies the process and development of science and 

technology. It focuses on the benefits of scientific knowledge in developing 

fulfillment and effectiveness in life. 

 

1400003 คณิตศาสตรและสถิติประยุกตเพ่ือการตัดสินใจ    2(2-0-4) 

 Mathematics and Statistics for Decision Making 

รายวิชาบังคับกอน  :  ไมม ี

กระบวนการและการประยุกตใชการใหเหตุผลเชิงอุปนัย นิรนัย และตรรกศาสตรความสําคัญ

ของขอมูล ลักษณะของขอมูล ระดับการวัดขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ ทฤษฎีการ

ตัดสินใจโดยอาศัยหลักความนาจะเปน กําหนดการเชิงเสน และการประยุกตใชในการตัดสินใจ 

This course is a studies of  the process and application of inductive, 

deductive and logical reasoning; the importance of data; the characteristics of data; 

data measurement; data analysis; decision making; decision making theory based on 

probability; linear programming; and application for decision making. 

1400004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  3(2-2-5) 

Information Technology for Life 

รายวิชาบังคับกอน  :  ไมม ี

ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดานฮารดแวรและ

ซอฟแวร การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกตประจําสํานักงาน การใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เพ่ือแสวงหาความรูและสื่อสารขอมูลอิทธิพลของระบบสารสนเทศตอการดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน การ

เคารพสิทธิทางปญญา คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 

This course is a study of information technology systems; the use of 

hardware and software; operating systems and office application software; and Internet 

search. It will focus on the use of data in order to improve the quality of life, particularly 

with respect to individual rights, morality and ethics in the information society. 
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1400005 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

Exercises for Quality of Life 

รายวิชาบังคับกอน  :  ไมม ี

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการออกกําลังกาย ความหมายและองคประกอบของ

สมรรถภาพทางกาย การทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย กิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิต ปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกกําลังกาย เชน อาหารและพลังงาน สิ่งแวดลอม 

สภาวะทางอารมณ รวมถึงการรูจักปองกันและรักษาการบาดเจ็บ  การพิจารณาเลือกกิจกรรมการออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพใหเหมาะสมกับเพศ  วัย และสภาพรางกาย 

This course is a study of the meaning and significance of exercise; the 

components of physical fitness; the functions of the various systems of the human 

body; and activities to enhance the quality of life.  It also looks at factors relating to 

exercise, such as food, energy, environment, emotional condition, prevention and cure 

of injury, and appropriateness in terms of sex, age and physical condition. 

 

1400006 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ   3(3-0-6) 

 Science for Health 

รายวิชาบังคับกอน   :   ไมม ี

ศึกษาเก่ียวกับองคประกอบตางๆ  ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอการ

พัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและสุขภาพสวนชุมชน โดยกลาวถึงอนามัยสวนบุคคลและชุมชน อาหาร  ยา 

และสมุนไพร  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ โภคภัณฑ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานาวยความสะดวกตอการ

ดํารงชีวิตประจําวันที่จําเปน การใชและการบํารุงรักษา การคุมครองผูบริโภค อุบัติเหตุและการปองกัน 

การปฐมพยาบาลที่ทําไดในชีวิตประจําวัน นันทนาการเพ่ือการ     พักผอนหยอนใจ  การเลี้ยงสัตว

และการปลูกพืชเพ่ืองานอดิเรก 

This course is a study of the elements of health science and technology 

relating to personal health and the health of people in the community related to food, 

medicine, and herbs.  It also looks at tools, building materials, consumer goods, and 

public utilities.  It includes the use and maintenance of everyday facilities; consumer 

safety and protection from accidents; basic first aid.  Other topics include recreation 

and gardening and animal breeding as hobbies. 
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1400007 โภชนาการ   2(2-0-4) 

Nutrition 

รายวิชาบังคับกอน   :  ไมม ี

ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของโภชนาการที่มีตอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู หลักการจัด

อาหาร   สมสวน ประเภทของสารอาหาร หนาที่และปริมาณที่พึงไดรับ แหลงสารอาหาร กลไกการยอย

และการดูดซึมสารอาหาร บริโภคนิสัย โภชนบัญญัติ ฉลากโภชนาการ การสุขาภิบาลอาหาร อาหาร

สะอาด รสชาติอรอย ปญหาโภชนาการในประเทศไทย หนวยงานทั้งในและนอกประเทศที่มีบทบาทใน

การแกปญหาโภชนาการ 

This course is a study of the history and importance of nutrition for health 

including 5 - group nutrition; the principle of nutrition management; kinds of nutrients; 

daily requirements of nutrients; the digestive system and food absorption; food 

consumption habits; principles of nutrition; nutrition labels; sensible diet; nutrition 

problems in Thailand; and the role of domestic and international organizations 

concerned nutrition problems in Thailand. 

 

1400008  เทคโนโลยีเพ่ือชีวิต3 (2-2-5) 

Technology for Life 

รายวิชาบังคับกอน  :  ไมม ี

ศึกษาเทคโนโลยีทางดานชางที่มีความสัมพันธในชีวิตประจําวันเก่ียวกับวัสดุศาสตร การ

อานแบบ การออกแบบเครื่องเรือน เครื่องใช การทํางานและระบบไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสในเครื่องใชที่ใช

พลังงานไฟฟา การทํางานและระบบเครื่องยนตกลไกที่ใชพลังงานจากเช้ือเพลิงและไฟฟา การบํารุงรักษา

วัสดุอุปกรณที่เปนทั้ง Hand tool และ Machine tool ตลอดทั้งดานความปลอดภัย  

This course is a study of technology related to daily life including tools, 

furniture and tool design, and working with electronic systems.  Students also learn 

about mechanical systems, including petrol and electricity conservation, and the safe 

maintenance of hand and machine tools. 
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ภาคผนวก  ค 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก  ง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การโอนผลการเรียน  

การเทียบโอนผลการเรียน  

และการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวทิยาลัย 

พ.ศ.2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วาดวย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู  

ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 

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

 

  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวาดวยการโอนผลการเรียน การเทียบ

โอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งท่ี 2 / 2550  เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2550  สภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคามจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ  1  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวยการโอนผลการเรียน การ

เทียบโอน 

ผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550” 

ขอ  2  ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา พ.ศ. 2546 

 ขอ  4  บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใด ในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน  

 ขอ  5  ในระเบียบนี้  

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  “อธิการบดี”   หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยม

ตอนปลาย หลักสูตรไมตํ่ากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 “การโอนผลการเรียน”  หมายความวา  การนําหนวยกิตและแตมระดับคะแนนของทุกรายวิชา ท่ีเคย

ศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 
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 “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความวา  การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันท่ีได

เคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

 “การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ”  หมายความวา  การขอเทียบโอนความรู ทักษะ และ

ประสบการณ จากการ ศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบ

เทารายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

 ขอ  6  การโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑดังนี้ 

6.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ท่ีเคยเรียนในหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย

มาแลว 

ไมเกินสองป หรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินหาป สําหรับระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับท่ีเคยไดศึกษามาแลว เพ่ือใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาโดยย่ืนคํารอง

ตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาสองสัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษาแตละภาค 

6.2 รายวิชาท่ีนํามาโอนผลการเรียน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาท่ีขอ

โอน                     และจํานวนหนวยกิตท่ีขอโอนไดจะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวม ของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีท่ีรับโอน หรือ 

ไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับโอน  

 ในกรณีท่ีมีระยะเวลาเรียนหรือสําเร็จการศึกษาเกินกวาท่ีกําหนดไว และ/หรือขอโอนหนวยกิตเกินกวา 

ท่ีกําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี 

6.3 การโอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับระดับปริญญาตรีไมใหโอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาคนควา

อิสระ หรือการศึกษาปญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ 

6.4 ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี แตง ต้ัง

คณะกรรมการจากสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของดําเนินการพิจารณาการโอนผลการเรียนของนักศึกษาท่ีย่ืนคํารอง เฉพาะ

รายวิชาท่ีมีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมตํ่ากวาระดับ C หรือ S แลวแตกรณี และในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาไม ตํ่ากวาระดับ B หรือ S หรือ P แลวแตกรณี แลวนําเสนอคณะ กรรมการประจําคณะหรือ

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเวนการโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ให

คณะกรรมการประจําสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

6.5 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้จํานวน

รายวิชาและผลการเรียนท่ีโอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรท่ีศึกษาได และนําไปคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม  

6.6  นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

นักศึกษาท่ีพนสภาพหรือสําเร็จการศึกษามาแลว เกินระยะเวลาตาม 6.1 อาจย่ืนคํารองขอโอนผลการ

เรียนเปนกรณีพิเศษได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย หรือ

คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แลวแตกรณี และตองย่ืนคํารองตอสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนภายในกําหนดเวลาตาม 6.1 ดวย 

 ขอ  7  การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑดังนี้ 
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7 .1  นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ท่ี เคยศึกษาในหลักสูตร ท่ี เปดสอนใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองมาแลวไมเกินสองป หรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

สภามหาวิทยาลัยรับรอง มาแลวไมเกินหาปสําหรับระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา อาจขอเทียบโอนหนวยกิ

ตรายวิชาในระดับเดียวกับท่ีเคยไดศึกษามาแลว เพ่ือใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา โดยย่ืนคํารองตอสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาสองสัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษาแตละภาค 

7.2 รายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอนผลการเรียน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวิชาใหมท่ีขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนไดจะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีรับเทียบโอนหรือไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีรับเทียบโอน  

7.3 การโอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับระดับปริญญาตรีไมใหโอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาคนควา

อิสระ หรือการศึกษาปญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ 

7 .4 ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี แตง ต้ัง

คณะกรรมการ จากสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ พิจารณาดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาท่ีย่ืนคํารอง เฉพาะ

รายวิชาท่ีมีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไมตํ่ากวาระดับ C หรือ S แลวแตกรณี และในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาไม ตํ่ากวาระดับ B หรือ S  หรือ P แลวแตกรณี แลวนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะหรือ

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเวนการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษา

ท่ัวไป ใหคณะกรรมการประจําสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาจาก

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

7.5  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ จํานวนรายวิชา

และผลการเรียนท่ีเทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรท่ีศึกษาได แตไมตองนําไปคิดแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

7.6  นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

นักศึกษาท่ีพนสภาพหรือสําเร็จการศึกษามาแลว เกินระยะเวลาตาม 7.1 อาจย่ืนคํารองขอเทียบโอนผลการ

เรียนเปนกรณีพิเศษได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแต

กรณี และตองย่ืนคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในกําหนดเวลาตาม 7.1 ดวย  

 ขอ  8  การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ มีหลักเกณฑดังนี้ 

8.1 นักศึกษาอาจย่ืนคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหเทียบโอนความรู ทักษะ และ

ประสบการณของนัก ศึกษา เพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบเทากับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ภายใน

สองสัปดาหของภาคการศึกษาแตละภาค 

8 .2 ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี แตง ต้ัง

คณะกรรมการจากสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของพิจารณาดําเนินการเทียบระดับความรู ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณของนักศึกษาท่ีย่ืนคํารอง ดวยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังดวยการทดสอบ การประเมินแฟมสะสมงาน หรือ

การสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ใหครอบคลุมลักษณะ ของนักศึกษาตามมาตรฐานของรายวิชาท่ีเทียบโอน โดยผลการ

ประเมินจะตองเทียบไดไมตํ่ากวาระดับ C หรือ S  แลวแตกรณี  สําหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม

ต่ํากวา B  หรือ S  หรือ P แลวแตกรณี สําหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แลวนําเสนอผลการเทียบโอน



   

 

145 
 

ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเวนการเทียบ

โอนความรู ทักษะ และประสบการณ เทียบเทากับรายวิชาศึกษาท่ัวไป ใหคณะกรรมการประจําสํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

8.3 จํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนไดจะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีท่ีขอเทียบ และไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีขอเทียบ 

ท้ังนี้ นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

8.4 ความรู ทักษะ และประสบการณท่ีเทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรท่ีศึกษาได แต

ตองไมนําไปคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

8.5 นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

ขอ  9  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หากสอบผานและมีหนวยกิตสะสมครบสาม

ในสี่ของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา อาจย่ืนคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือขอโอนรายวิชาท่ีได

ศึกษามาแลวเทียบเขาศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาในสาขาอ่ืนท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยได ท้ังนี้ จํานวนรายวิชาและผล

การเรียนท่ีโอนได ใหนับรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรท่ีศึกษาไดและนําไปคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได 

 สาขาท่ีนักศึกษาสามารถเขาศึกษาและจํานวนหนวยกิตท่ีขอโอนไดใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

และตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ  10  ใหนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนระเบียบนี้ใชบังคับ คงไวซ่ึงสิทธิในการย่ืนคํารอง

ตามระเบียบนี้ โดยไมขัดตอกําหนดเวลาการย่ืนคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในกําหนดเวลา

ตามขอ 6.1 ,7.1 และ 8.1 

 ขอ  11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติ         ตามระเบียบนี้ 

  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย และเม่ือ

ตีความและวินิจฉัยแลวใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี  16  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2550 

 
(นายนิสสัย  เวชชาชีวะ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก  จ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวพิากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที่ 0940 /2559 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

………..………………  

  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสอดคลอง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1)  ,) 2( แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ที่ 

3309/2556 เร่ือง มอบอํานาจใหคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ส่ังวันที่ 14 พฤศจิกายน  2556  จึงแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรดังรายนามตอไปนี้  

    

1. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร  ศรีลาพัฒน รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ  พันธุมณ ี กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  คําสมบัติ กรรมการ 

5. อาจารยทินกร  คุณาสิทธิ ์ กรรมการ 

6. อาจารยพวงผกา  คุณาสิทธิ์ กรรมการ 

7. อาจารยจักรพันธ  ศรีวงษา กรรมการ 

8. อาจารยสุนันทา  กล่ินถาวร กรรมการ 

9. อาจารยณวัฒน  นันทะเสน กรรมการ 

10. อาจารยไชยยันต  สกุลไทย กรรมการ 

11. อาจารยภานุวัฒน  เกตุวงศ กรรมการ 

12. อาจารยพัชระ  นาเสงี่ยม กรรมการ 

13. อาจารยประภากร  ศรีสวางวงศ กรรมการ 

14. อาจารยกิตติพงษ  ชินสุข กรรมการ 

15. อาจารยธาดา  จันตะคุณ กรรมการ 

16. อาจารยปยาภรณ  หงสอาภาสัตย กรรมการ 

17. อาจารยรักถิ่น  เหลาหา กรรมการ 

18. อาจารยสิริวิวัฒน  ละตา กรรมการ 

19. อาจารยปรัชญา  ไชยเมือง กรรมการ 

20. นายนิติกร  แสงใส กรรมการ 

21. นางสาวเพ็ญนภา  พุดสุด กรรมการ 

22. นายทศพล  ฤทธิ์เจริญวัตถุ กรรมการ 

23. อาจารยวิไลลักษณ  กาประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
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 หนาที่  ปรับปรุงหลักสูตรใหดําเนินไปดวยความเรียนรอย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ. 

2552 

 

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยกําลังเต็มความสามารถ เพ่ือใหงานดําเนินไปดวย

ความเรียนรอยตามวัตถุประสงค 

 

 

ส่ัง   ณ  วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.  2559 

 

 

 

              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิตย  อัญญะโพธิ์) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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                                         คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ท่ี 1398/2559 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

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

 

       ดวยกลุมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  จะดําเนินการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือใหการจัดวิพากษ

หลักสูตรดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค  

                 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1),(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ี 3309/2556 เร่ือง มอบอํานาจใหคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

สั่ง ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรดังผู  มีรายนามตอไปนี้ 

 

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

1. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  บุษหม่ัน ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร  ศรีลาพัฒน รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยประยงค  ฐิติธนานนท กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวลิต  ขันคํา กรรมการ 

6. อาจารย ดร.คํารณ  สุนัติ กรรมการ 

7. นายธวัชชัย  โคตรรวงษ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ  พันธุมณ ี กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  คําสมบัติ กรรมการ 

10. อาจารยทินกร  คุณาสิทธิ ์ กรรมการ 

11. อาจารยพวงผกา  คุณาสิทธิ ์ กรรมการ 

12. อาจารยจักรพันธ  ศรีวงษา กรรมการ 

13. อาจารยสุนันทา  กลิ่นถาวร กรรมการ 

14. อาจารยณวัฒน  นันทะเสน กรรมการ 

15. อาจารยไชยยันต  สกุลไทย กรรมการ 

16. อาจารยภานุวัฒน  เกตุวงศ กรรมการ 
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17. อาจารยพัชระ  นาเสงี่ยม กรรมการ 

18. อาจารยประภากร  ศรีสวางวงศ กรรมการ 

19. อาจารยกิตติพงษ  ชินสุข กรรมการ 

20. อาจารยธาดา  จันตะคุณ กรรมการ 

21. อาจารยปยาภรณ  หงสอาภาสัตย กรรมการ 

22. อาจารยรักถิ่น  เหลาหา กรรมการ 

23. อาจารยสิริวิวัฒน  ละตา กรรมการ 

24. อาจารยปรัชญา  ไชยเมือง กรรมการ 

25. นายนิติกร  แสงใส กรรมการ 

26. นางสาวเพ็ญนภา  พุดสุด กรรมการ 

27. นายทศพล  ฤทธิ์เจริญวัตถุ กรรมการ 

28. อาจารยวิไลลักษณ  กาประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี ดําเนินการวิพากษหลักสูตรใหสําเร็จดวยความเรียบรอย  

 

ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายดวยกําลังเต็มความสามารถ เพ่ือใหงานดําเนิน

ไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค ท้ังนี้เบิกคาใชจายจากงบประมาณท่ีจัดสรรใหกลุมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

            สั่ง  ณ  วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 

 

 

 

                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิตย  อัญญะโพธิ์) 

                                   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปฏิบัติราชการแทน 

                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2552  

(สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร) กับรายวิชาของหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2552 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) กับรายวิชาของหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 (หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงจํานวนช่ัวโมงสอนขั้นตํ่า) 

 

ลําดับ องคความรูขั้นตํ่าตามกรอบมาตรฐาน CS รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1 Discrete Structures (43 core hours – ตัวยอ 

DS) 

- Functions Relations and Sets (6) 

- Basic Logic (6) 

- Proof Techniques (3) 

- Basics of Counting (5) 

- Graphs and Trees (5) 

- Discrete Probability (6) 

- Recurrence Relation (6) 

- Generating Function (6) 

2025165 คณิตศาสตรดีสครีต 

2025261 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 

2 Programming Fundamentals 

 (47 core hours – ตัวยอ PF) 

- Fundamental Constructs (9) 

- Algorithmic Problem Solving (6) 

- Data Structures (10) 

- Recursion (4) 

- Event Driven Programming (4) 

- Object Oriented (8) 

- Foundations Information Security (2) 

- Secure Programming (4) 

2025102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

2025105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

2025209 โครงสรางขอมูล 

3 Algorithms and Complexity  

 (31 core hours – ตัวยอ AL) 

- Basic Analysis (4) 

- Algorithmic Strategies (6) 

- Fundamental Algorithms (12) 

- Distributed Algorithms (3) 

- Basic Computability (6) 

2025210 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอน

วิธ ี
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ลําดับ องคความรูขั้นตํ่าตามกรอบมาตรฐาน CS รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

4 Architecture and Organization  

 (36 core hours – ตัวยอ AR) 

- Digital Logic (7) 

- Data Representation (9) 

- Assembly Level Organization (3) 

- Memory Architecture (5) 

- Functional Organization (6) 

- Multiprocessing (6) 

2025103 สถาปตยกรรมและองคประกอบ

คอมพิวเตอร 

2025208 ตรรกะดิจิทอล 

 

5 Operating Systems ( 18  core hours –  ตั วย อ 

OS) 

- Overview of Operating Systems (2) 

- Operating System Principles (2) 

- Concurrency (6) 

- Scheduling and Dispatch (3) 

- Memory Management (5) 

2025317 ระบบปฏิบัติการ 

6 Net-Centric Computing  

 (18 core hours– ตัวยอ NC) 

- Introduction (2) 

- Network Communication (7) 

- Network Security (6) 

- Web Organization (3) 

2025320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

2025354 การออกแบบและการบริหาร

เครือขายคอมพิวเตอร 

7 Programming Languages  

(21 core hours– ตัวยอ PL) 

- Overview (2) 

- Virtual Machines (1) 

- Basic Language Translation (2) 

- Declarations and Types (3) 

- Abstraction Mechanisms (3) 

- Object-Oriented Programming (10) 

2025319 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 

2025402 การเขียนโปรแกรมเว็บ 

2025403 ระบบและการเขียนโปรแกรม

สําหรับการคํานวณแบบเคลื่อนท่ี 

 

8 Human-Computer Interaction  

 (8 core hours – ตัวยอ HC) 

- Foundations (6) 

- Building GUI Interfaces (2) 

2025334 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ 

คอมพิวเตอร 
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ลําดับ องคความรูขั้นตํ่าตามกรอบมาตรฐาน CS รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 

9 Graphics and Visual Computing  

 (3 core hours– ตัวยอ GV) 

- Fundamental Techniques (2) 

- Graphics Systems (1) 

2025335 คอมพิวเตอรกราฟกส 

2025336 เทคโนโลยีสื่อประสม 

10 Intelligent Systems (10 core hours– ตัวยอ IS) 

- Fundamental Issues (1) 

- Basic Search Strategies (5) 

- Knowledge Based Reasoning (4) 

2025340 ปญญาประดิษฐ 

2025446 การทําเหมืองขอมูล 

2025337 การออกแบบและพัฒนาเกม

คอมพิวเตอร 

11 Information Management  

 (11 core hours – ตัวยอ IM) 

- Information Models (4) 

- Database Systems (3) 

- Data Modeling (4) 

2025318 ระบบฐานขอมูล 

 

12 Social and Professional Issues  

 (16 core hours– ตัวยอ SP) 

- History of Computing (1) 

- Social Context (3) 

- Analytical Tools (2) 

- Professional Ethics (3) 

- Risks (2) 

- Intellectual Property (3) 

- Privacy and Civil Liberties (2) 

2025101 วิทยาการคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน   

2025486 จรรยาบรรณและกฎหมาย

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 Software Engineering  

 (31 core hours – ตัวยอ SE) 

- Software Design (8) 

- Using APIs (5) 

- Tools and Environments (3) 

- Software Processes (2) 

- Requirements Specifications (4) 

- Software Validations (3) 

- Software Evolution (3) 

- Software Project Management (3) 

2025213 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ   

2025321 วิศวกรรมซอฟตแวร 
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ภาคผนวก  ช 

 

สาระสําคญัในการปรบัปรงุแกไข 

เปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรท่ีทําการปรบัปรงุ 
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สาระสาํคญัในการปรับปรุงแกไขโครงสรางหลักสูตร 

 

 1. หลักสูตรฉบับน้ี เริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาป 2559  และใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559   

 2. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข เพ่ือปรับปรุงจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร โครงสราง

หลักสูตร รหัสวิชา รายวิชา แผนการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม 

 3. สาระสําคญัในการปรับปรุงแกไข  

1) ตารางเปรียบเทียบจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวด/กลุมวิชา 

มาตรฐาน

คุณวุฒิ 

(หนวยกิต) 

โครงสราง

หลักสูตรเดิม 

(หนวยกิต) 

โครงสราง

หลักสูตรใหม 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษา

ท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยแบงออกเปน  4 

กลุมวิชา ดังนี้  (รายละเอียดดังภาคผนวก ข ) 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

ไมนอยกวา 

30 

33 

 

 

 

9 

33 

 

 

 

9 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร    9 9 

 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 6 

 1.4 กลุมวิชาคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 

84 

ไมนอยกวา  

93 

ไมนอยกวา  

91 

 2.1 กลุมวิชาแกน 12 18 18 

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 36 60 58 

  2.2.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 3 9 6 

  2.2.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 6 9 10 

  2.2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 12 15 15 

  2.2.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 12 21 18 

  2.2.5 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 6 6 

  2.2.6 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ไมนอยกวา 3 ไมนอยกวา 3 

 2.3 กลุมวิชาเลือก   ไมนอยกวา 15 ไมนอยกวา 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 

 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 

120 

ไมนอยกวา 

132 

ไมนอยกวา 

130 
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2)  สาระการปรับปรุงรหัสวิชาและรายวิชาในหลักสูตร 

2.1) กลุมวิชาแกน 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 
สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

2025101 วิทยาการคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน 

  - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

ท่ีสอดคลองกับหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร โดย

ปรับปรุงภาพรวมของศาสตรทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

- เปลี่ยนหนวยกิต จาก 3(3-0-6) 

เปน 3(2-2-5) 

2017103 คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 

2025106 คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

- เปลี่ยนรหัสวิชา เปนวิชาท่ี

สังกัดสาขาวิชาวทิยาการ

คอมพิวเตอร 

- เปลี่ยนหนวยกิต จาก 3(3-0-6) 

เปน 3(2-2-5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให

เหมาะสมกับผูเรียนหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร โดยเพ่ิม

ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน วิธีการ

พิสูจน 

2025165 คณิตศาสตรดีสครีต   - เปลี่ยนหนวยกิต จาก 3(3-0-6) 

เปน 3(2-2-5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาโดย

เพ่ิมขั้นตอนวิธีของวอรแชล 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร หลักการ

นับพ้ืนฐาน และตนไมแบบทอด

ขามต่ําสุด 

2025166 วิธีเชิงตัวเลข   - เปนรายวิชาใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 
สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

2025206 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิชาชีพทางดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร 

  - ปรับไปเปนกลุมวิชาเลือก 

1557411 ภาษาอังกฤษสําหรับงาน

อาชีพ 

  - ปดรายวิชา 

- ปรับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับวิชาชีพทางดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร  

2.2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1) กลุมวิชาบังคับ 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

2025213 การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 

  - ปรับเปนกลุมวิชาเฉพาะ

ดาน 

- เปลี่ยนหนวยกิต จาก 3(3-

0-6) เปน 3(2-2-5) 

- เพ่ิมรายวิชาท่ีตองเรียนมา

กอน คือ 2025318 ระบบ

ฐานขอมูล 

- ปรับปรุงคําอธิบายให

ครอบคลุมมากขึ้นโดยเพ่ิม

เนื้อหาการบริหารโครงการ

ซอฟทแวร 

 

2025323 ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ 

  - ปรับไปเปนกลุมวิชาเลือก 

- ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025486 จรรยาบรรณและ

กฎหมายทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2025486 กฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 

- ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

โดยเพ่ิม ความเสี่ยงและ

ผลกระทบของเทคโนโลยี
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

สารสนเทศกับคุณภาพชีวิต

การทํางาน ปญหาตางๆ ท่ี

เกิดจากการใชทรัพยากร

สารสนเทศ และจรรยาบรรณ

ในการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใช 

2025334 ปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับคอมพิวเตอร  

  - เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเฉพาะ

ดาน 

- ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ใหครอบคลุมมากขึ้น โดยเพ่ิม

พ้ืนฐานปฏิสัมพันธมนุษยและ

คอมพิวเตอร การประเมิน

แบบตาง ๆ  

2025340 ปญญาประดิษฐ   - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

โดยเพ่ิม แนวคิด

ปญญาประดิษฐ ขั้นตอนวิธี

พันธุกรรม โครงขายประสาท

เทียมเบื้องตน 

 

2025498 โครงงานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 

  - เปลี่ยนหนวยกิต จาก 3(3-

0-6) เปน 1(0-2-1)  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับลักษณะวิชา 

และเตรียมผูเรียนใหมีความ

พรอมในการทําโครงงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร โดย

การจัดเตรียมโครงราง

งานวิจัยและนําเสนอ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

2025499 โครงงานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 2 

  - เปลี่ยนหนวยกิต จาก 3(3-

0-6) เปน 3(0-6-3)  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับลักษณะวิชา 

โดยนักศึกษาตองพัฒนา

โครงงานตามท่ีนําเสนอไว 

จัดทํารายงาน และตองผาน

การสอบปากเปลาและการ

นําเสนอโครงงาน 

 

2025102 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 1 

  - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

โดยตัดการสรางโครงสราง

ขอมูลโดยใชอ็อบเจกตและตัว

ชี้ และเพ่ิมการพัฒนา

โปรแกรมเพ่ือใชในการ

แกปญหา 

2025105 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 2 

  - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับผูเรียน

หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยเนน

แนวความคิดเชิงวัตถุเบื้องตน 

2025210 การวิเคราะหและ

ออกแบบขั้นตอนวิธี 

  - เพ่ิมรายวิชาบังคับกอน  

โดยตองเรียนวิชา 2025209 

มากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

โดยเพ่ิมการวิเคราะหความ

ซับซอนของขั้นตอนวิธี และ

วิธีการออกแบบขั้นตอนวิธี

แบบตาง ๆ 

 

2025319 การพัฒนาซอฟตแวร

เชิงอ็อบเจกต 

  - เพ่ิมเงื่อนไขของรายวิชา 

โดยตองเรียนวิชา 2025105 

มากอน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

ใหมีความชัดเจน และ

ละเอียดมากขึ้น โดยเพ่ิม

กรณีศึกษา และการแกปญหา

โดยใชการออกแบบและเขียน

โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 

 

2025402 การเขียนโปรแกรมเว็บ   - เปนรายวิชาใหม 

2025209 โครงสรางขอมูล 2025209 โครงสรางขอมูล - เพ่ิมเงื่อนไขของรายวิชา 

โดยตองเรียนวิชา 2025105 

มากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับผูเรียน

หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2025317 ระบบปฏิบัติการ   - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

- เพ่ิมรายวิชาท่ีตองเรียนมา

กอน คือ วิชา 2025103 และ 

2025209 มากอน 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

ใหมีความชัดเจน และ

ละเอียดมากขึ้น โดยเพ่ิม

องคประกอบของ

ระบบปฏิบัติการ และ

กรณีศึกษา 

2025318 ระบบฐานขอมูล   - ปรับปรุงคําอธิบายให

ครอบคลุมมากขึ้นโดยเพ่ิม

เนื้อหาบูรณภาพของขอมูล 

การจัดการรายการ

เปลีย่นแปลง ความปลอดภัย

ของฐานขอมูล และ 

กรณีศึกษา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

 

2025320 การสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร 

2025320 เครือขาย

คอมพิวเตอร 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายให

ครอบคลุมมากขึ้นโดยเพ่ิม

เนื้อหาหลักการสื่อสารขอมูล

และมาตรฐานระบบเปด 

 

2025321 วิศวกรรมซอฟตแวร 

  

- ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

ใหมีความชัดเจน และ

ละเอียดมากขึ้น โดยเพ่ิม

จริยธรรมสาหรับวิศวกรรม

ซอฟตแวร และโครงงานกลุม

ยอยในหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

 

2025335 คอมพิวเตอรกราฟกส 2025335 เรขภาพคอมพิวเตอร - เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับ

หนวยกิต เปน 3(2-2-5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ใหครอบคลุมวิทยาการทาง

คอมพิวเตอร โดยเพ่ิม การ

สรางภาพเคลื่อนไหวดวย

คอมพิวเตอรเบื้องตน และ

หัวขอท่ีนาสนใจดาน

คอมพิวเตอรกราฟกส 

 

2025103 สถาปตยกรรมและ

องคประกอบ

คอมพิวเตอร 

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025208 ตรรกะดิจิทอล   - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

2025395 การฝกประสบการณ

วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2025395 การฝกงานวิชาชพี - เปลี่ยนชื่อวิชาและหนวยกิต 

จาก 3(290) เปน 5(450) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให

เหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบันท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร  

2025397 สหกิจศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2025397 สหกิจศึกษา - เปลี่ยนชื่อวิชาและหนวยกิต 

จาก 3(290) เปน 5(450) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให

เหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบันท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

 

2.2.2) กลุมวิชาเลือก 

 

หลักสูตรใหม หลักสูตรเกา สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

2025323 
ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ 

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-5) 

2025324 ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร 

  - เปนรายวิชาใหม 

  2025330 วิศวกรรมซอฟตแวร

ขั้นสูง 

- ปดรายวิชา 

2025331 ซอฟตแวรระบบ   - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-5) 

2025336 เทคโนโลยีสื่อประสม   - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

โ ด ย เ พ่ิ ม  ภ า พ ร ว ม ข อ ง

เทคโนโลยีสื่อประสมดิจิทัล

และการประยุกตใช การบีบ
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หลักสูตรใหม หลักสูตรเกา สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

อัดขอมูลสื่อประสม การนําสง

เนื้อหาและและมาตรฐานของ

สื่อประสม 

2025341 การประมวลผล

ภาษาธรรมชาต ิ

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-5) 

2025344 ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-5) 

2025345 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร   - เปนรายวิชาใหม 

2025346 
การคํานวณเชิง

วิวัฒนาการ 

  - เปนรายวิชาใหม 

  2025351  
เทคโนโลยีการ

เชื่อมตอเครือขาย 

- ปดรายวิชา 

  2025352 โทรคมนาคมดิจิทอล - ปดรายวิชา 

2025353 
เครือขายและการสื่อสาร

ไรสาย 

  - เปนรายวิชาใหม 

2025354 

การออกแบบและการ

บริหารเครือขาย

คอมพิวเตอร 

  - เปนรายวิชาใหม 

2025355 
การคํานวณแบบพบ

ท่ัวไป 

  - เปนรายวิชาใหม 

202356 
การคํานวณแบบกริด 

และกลุมเมฆ 

  - เปนรายวิชาใหม 

  2025380 สถิติเพ่ือการวิจัย  - ปดรายวิชา 

2025381 การคนคืนสารสนเทศ   - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025382 
วิทยาการรหัสลับ

เบื้องตน 

  - เปนรายวิชาใหม 

2025403 
เอ็กซเอ็มแอลและเว็ป

เซอรวิส 

  - เปนรายวิชาใหม 

2025404 

ระบบและการเขียน

โปรแกรมสาหรับการ

คํานวณแบบเคลือ่นท่ี 

  - เปนรายวิชาใหม 
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หลักสูตรใหม หลักสูตรเกา สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

2025424 การจัดการโครงงาน

ซอฟตแวร 

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

  2025433 การประกันคุณภาพ

ซอฟตแวร 

- ปดรายวิชา 

  2025434 การเขียนโปรแกรม

เชิง อ็อบเจกตและ

ดีไซน   แพทเทิรน 

- ปดรายวิชา 

2025435 สถาปตยกรรมซอฟตแวร   - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025442 การออกแบบระบบ

ผูเชี่ยวชาญ  

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025445 ตรรกะคลุมเครือและ

เครือขายใยประสาท

เทียม 

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025446 การทําเหมืองขอมูล    - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025452 การจัดการเครือขาย   - ปดรายวิชา 

2025453 การคํานวณแบบไรสาย

และแบบเคลื่อนท่ี 

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

  2025454 การสื่อสารแบบบ

รอดแบนด 

- ปดรายวิชา 

2025482 โครงสรางสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรแบบขนาน

  

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025483 การประมวลผลแบบ

ขนาน 

  - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025485 คอมพิวเตอรโมเดลและ

การจําลอง 

2025485 เทคนิคการจําลอง

สถานการณ 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 

- ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

โดยเพ่ิม กรณีศึกษาและ

โครงงานขนาดเลก็ 
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หลักสูตรใหม หลักสูตรเกา สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

2025487 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

โดยปรับปรุงแนวคิด หลักการ 

และเทคโนโลยีสําหรับการ

พัฒนาระบบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และเพ่ิม 

กรณีศึกษาและโครงงาน

ขนาดเล็ก 

  2025488 การจัดการศูนย

สารสนเทศ 

- ปดรายวิชา 

2025489 การจัดการความ

ปลอดภัยของ

คอมพิวเตอรและ

เครือขาย 

2025489 การจัดการความ

ม่ันคงของ

คอมพิวเตอร 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 

- ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

โดยปรับปรุงและเพ่ิมเนื้อหา

ดานการจัดการความ

ปลอดภัยของคอมพิวเตอร

และเครือขาย 

2025490 การคํานวณสมรรถนะสูง    - ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

2025491 
การออกแบบระบบฝงตัว

และระบบเวลาจริง 

  - เปนรายวิชาใหม 

2025492 วิทยาการหุนยนต 
  - เปนรายวิชาใหม 

2025493 
ระบบสารสนเทศแบบ

กระจาย 

  - เปนรายวิชาใหม 

2025494 หัวขอคัดสรรทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

2025494 การศึกษาเฉพาะเรื่อง

ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 

- ปรับหนวยกิต เปน 3(2-2-

5) 

  2025495 การศึกษาเฉพาะเรื่อง

ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 2 

- ปดรายวิชา 
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หลักสูตรใหม หลักสูตรเกา สาระการปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  

  2025496 การศึกษาเฉพาะเรื่อง

ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 3 

- ปดรายวิชา 

  2025497 การศึกษาเฉพาะเรื่อง

ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 4 

- ปดรายวิชา 
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ภาคผนวก  ซ 

ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตร 
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เอกสาร  หมายเลข  1 

 

ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจาํหลักสูตร 

 

1. นายสิทธชิยั บุษหม่ัน 

1)  เลขประจําตัวประชาชน 3449-900190-51-4 

2)  ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

3)  ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับคุณวุฒิสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ เอก โท ตรี) 

 

ที่ ปที่สาํเร็จ

การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา 

1 2556 ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 2540 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3 2533 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาสารคาม 

 

4) ผลงานทางวิชาการ (ใหแสดงขอมูลในรูปแบบที่ถูกตองตามหลักการเขียนบรรณานุกรม) 

  5.1) หนังสือ/ตํารา 

- สทิธิชัย บุษหมั่น. (2552).  ฐานขอมูลเบ้ืองตน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม.  

- สทิธิชัย บุษหมั่น. (2553).  คณิตศาสตรดิสครีต. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม. 

  5.2) งานวิจัย  

- ภานุวัฒน เกตุวงศ และ สิทธิชัย บุษหมั่น. (2556). “การพัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจเลอืกสาขาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล” รายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

- สทิธิชัย บุษหมั่น และทศพล ฤทธ์ิเจรญิวัตถุ. (2557). “การพัฒนาระบบแนะนํา

แหลงทองเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม โดยใชวิธีการกรองขอมูลแบบผสมผสาน” รายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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- กิตติพงษ ชินสุข, สทิธิชัย บุษหมั่น และเอกรินทร ศรลีาพัฒน. (2559). “การ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงเรือนเพาะชําอัจฉริยะ”. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

 

  5.3) บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

- อภินัฐพล สตานิคม และสิทธิชัย บุษหมั่น .(2551). “การออกแบบจอภาพเพ่ือ

นําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนตาบอด” การประชุมวิชาการดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที่ 4  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ.  23 –  24  พฤษภาคม 

2551. 

- สุพัตรา ฤทธ์ิเจริญวัตถุ สทิธิชัย บุษหมั่น ณัฐพงษ พันธุมณี และกาญจนา คํา

สมบัติ. (2552). “การพัฒนาาระบบบริหารการจัดการงานฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต”. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม . 17- 18 สิงหาคม 2552 . 

- เกศรินดา สคุรีพ, ทองมวน นาเสง่ียม, สิทธิชัย บุษหมั่น และทินกร คุณาสิทธ์ิ. 

(2552). “การประยุกตใชโครงขายใยประสาทเทียมเพ่ือพยากรณโอกาสการเกิดปญหาของนักศึกษา

กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร”. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 19 . มหาวิทยาลัยทักษณิ. 24 - 25 กนัยายน 2552.  

- จักรพรรดิ เยาวนิช และสิทธิชัย บุษหมั่น .(2553). “การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางช้ินงานดวยโปรแกรมเพาเวอรพอยท สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา”. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด. 18 มีนาคม 2553. 

- รัฐธรรมนูญ อาจหาญ และสิทธิชัย บุษหมัน่. (2553). “การพัฒนาระบบ
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3. นายกิตติพงษ  ชินสขุ 

1)  เลขประจําตัวประชาชน 3-3015-01091-15-0 

2) ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 

3)  ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับคุณวุฒิสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ เอก โท ตรี) 

 

ที่ ปที่สาํเร็จ

การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา 

1 2552 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

2 2540 วท.ม. สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

4) ผลงานทางวิชาการ 

  4.1) หนังสือ/ตํารา 

ไมม ี

  4.2) งานวิจัย 

- กิตติพงษ ชินสุข. (2554). “เครื่องควบคุมระบบปมนํ้าอัตโนมัติบานหนองหัววัว ต.

โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน”. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

- กิตติพงษ ชินสุข, สทิธิชัย บุษหมั่น และเอกรินทร ศรลีาพัฒน. (2559). “การ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงเรือนเพาะชําอัจฉริยะ”. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

  4.3) บทความวิจัย 

- Kanittha Chan-Ngam, Prapakorn Srisawangwong Kittipong Chinsook 

and Sittichai Bussaman. (2010). “The Feature Extraction Method for Silk Prae Wa 

Pattern Recognition”. The 2010 International Conference on Computer and Software 

Modeling (ICCSM 2010). 4 – 5 December 2010. Manila, Philipines. 

- ธาดา จันตะคุณ และกิตติพงษ ชินสุข. (2558). “ระบบคนหาอาคารสถานที่และ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใชพ้ืนฐานจีไอเอส (RMU Building and 

Human Resources Searching System based on GIS Approach)”. การประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสรางสรรค ครัง้ที่ 2. เชียงใหม. 14-15 กันยายน 2558. 135 – 144.  
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4. นายพัชระ นาเสงี่ยม 

1)  เลขประจําตัวประชาชน 3449- 00012-22-5  

2)  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

3)  ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับคุณวุฒิสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ เอก โท ตรี) 

 

ที่ ปที่สาํเร็จ

การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา 

1 2552 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2 2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

3 2548 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

 

4) ผลงานทางวิชาการ (ใหแสดงขอมูลในรูปแบบที่ถูกตองตามหลักการเขียนบรรณานุกรม) 

  4.1) หนังสือ/ตํารา 

ไมม ี

  4.2) งานวิจัย 

ไมม ี

  4.3) บทความวิจัย 

- พัชระ นาเสง่ียม, สิรภัทร เชียวชาญวัฒนา และคํารณ สุนัติ. (2553). 

“Ensembling for a Reliable Thai Web Snippet Clustering (การประสานคําตอบสําหรับการจัด

กลุมผลการสืบคนเว็บภาษาไทยที่มีความนาเช่ือถือ)”. The National Conference on Computer 

Information Technologies 2010 : 51-59 

- Patchara Nasa-ngium , Khamron Sunat and Sirapat 

Chiewchanwattana. (2013). “Enhancing modified cuckoo search by using Mantegna 

Lévy flights and chaotic sequences”. The International Joint Conference on 

Computer Science and Software Engineering (JCSSE2013), 53 – 57 
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5.  นายปรชัญา ไชยเมือง 

1)  เลขประจําตัวประชาชน 1419-900046-09-3 

2)  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

3)  ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับคุณวุฒิสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ เอก โท ตรี) 

 

ที่ ปที่สาํเร็จ

การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา 

1 2555 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 2550 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

4) ประสบการณการทาํงาน 

ที่ ปที่ทํางาน ตําแหนง สถานทีท่ํางาน 

1 2555 - ปจจุบัน อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

 

  4.1) หนังสือ/ตํารา 

ไมม ี

  4.2) งานวิจัย 

ไมม ี

  4.3) บทความวิจัย 

- Pratchaya Chaimuang, Denpong Charuansuk and Somnuk 

Puangpronpitag. “Information Integration and Information Broker (IIIB)”. Proceeding of 

The Joint conference on Computer Science and Software Engineering (JCSS2008). 

May 2008  . pp 225-233.  

- Pratchaya Chaimuang, Somnuk Puangpronpitag. (2552). “การยืนยัน

ตัวตนดวยตัวแปรสองลักษณะโดยเว็บแอปพลิเคชัน API และ ซอฟตแวร J2ME”. การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่5 (NCIT 2009). มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, พฤษภาคม 2552. หนา 812-818 .  
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- ปรัชญา ไชยเมือง, สมนึก พวงพรพิทักษ. (2553). “การยืนยันตัวตนสองปจจัยบน

เว็บแอปพลิเคช่ันโดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสและเจทูเอมอี”. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT 2010). เมษายน 2553. หนา 184-190.  

- ปรัชญา ไชยเมือง, สมนึก พวงพรพิทักษ และ วิรัตน พงษศิริ. (2555). “การตอ

ยอดระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสแบบโอเพนซอรซ เพ่ือเพ่ิมความ มั่นคงในการยืนยันตัวตน

และแกปญหาการลืมรหัสผาน”. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT 

2012). กุมภาพันธ 2555. หนา 18 – 24. 

- ปรัขญา ไชยเมือง, สุชาติ คุมมณี และสมนึก พวงพรพิทักษ. (2555). “การ

ปรับปรุงรหัสผานใชครั้งเดียวแบบเอสคียโดยใชการแปลงรหัสขอมูลแบบฐาน 64”. การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ. พฤษภาคม 2555. หนา 318 - 311. 

- ปรัชญา ไชยเมือง, สมนึก พวงพรพิทักษ และ วิรัตน พงษศิริ. (2555). “การยืนยัน

ตัวตน ณ จุดเดียวโดยใชพหุปจจัย”. วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร. ปที่ 3, ฉบับที ่1, 2555.หนา 53-62.  

- ปรัชญา ไชยเมือง. (2556). “รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม โดยการพัฒนา

กูเกิลแอปสสคริปต สําหรับกลูเกิลดอกส และเฟสบุก”. การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิง

ประยุกต ครั้งที่ 5 (ECTI-CARD 2013). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร.ี พฤษภาคม 2556. 145-153.. 
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