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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

 

1.1 ชื่อหลักสูตรและรหัส  
ภาษาไทย :  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Technology Program in Computer Technology 
รหัส  :  2551561102142 
 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ (ไทย)    : ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology  (Computer Technology) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Tech. (Computer Technology) 
 

1.3 วิชาเอก  
      - 
1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร 
1.5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี  
1.5.2  ประเภทหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
1.5.3 ภาษาที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
 ภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
1.5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
1.5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 ไม่มี 
1.5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1.6.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)                               
ปรับปรุง พ.ศ. 2561   

1.6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร                     
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

1.6.3 สภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2561                                         
วันที่ 22 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2561 

1.6.4 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2561                                 
วันที่ 26 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561 

 

1.7   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตรี สาขา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2561  
 

1.8  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1.8.1 ช่างเทคนิคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
1.8.2 ผู้ควบคุมงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
1.8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
1.8.4  นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
1.8.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
1.8.6 ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ 
1.8.7 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
1.8.8 ผู้ช่วยวิศวกรด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
1.8.9 ผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
1.8.10 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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1.9   ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
       1.9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

1 ผศ. นายณัฐพงษ์ พันธุ์มณี 
3-4499-00136-XX-X 
 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

2546 
 

2534 

2 ผศ. นายไชยยันต์  สกุลไทย 
3-4903-00001- XX-X 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา) 
ทล.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์)) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2559 
 

2552 
 

2548 

3 อาจารย์ นางสาวสุนันทา  กลิ่นถาวร 
3-459-9-00035-XX-X 
 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

2558 
 

2549 
 

2538 

4 อาจารย์ 
 
 
 

นางปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์  
3-4409-00314- XX-X 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

2554 
 
 

2548 

5 อาจารย์ 
 
 

นายภานุวัฒน์ เกตุวงษ์ 
3 -440 7-00092- XX-X 

วท.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2554 
 

2548 

 

 
1.10  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      กลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  
เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

1.11  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
        1.11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  



4 
 

 

 

     จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8–11 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ 
“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ใช้วิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในแผนพัฒนาฉบับนี้
ได้วางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาไว้ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และ
การสร้างปัจจัยแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือ
เป็นพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือผลักดันให้มีการน างานวิจัยไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน อันจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้และนวัตกรรม และ
น าไปสู่การสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและ  
ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การ
พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา 
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็น
เครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้ง     
การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ ประกอบกับวิสัยทัศน์ของ ICT2020 ได้ประกาศถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทยจะเป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทย
สู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค นอกจากนี้ยังมีแผน
เพ่ิมพูนสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และแผนการจัดการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประชาคม
อาเซียน ทั้งทางด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การวิจัยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก เพ่ือรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และเพ่ือสนองตอบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
 

        1.11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศท่ีสั่งสมมานาน ใน
ขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง ดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย (Thai Qualification Framework 
for Higher Education, TQF) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็น
เป้าหมายส าคัญ ท าให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยังเป็นแนวทางปฏิบัติ
อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจัดทาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือเป็นทางเลือกและเพ่ิมโอกาส
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ทางการศึกษาให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จึงจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตอย่าง
ยั่งยืน โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยเป็นฐาน 
 

1.12  ผลกระทบจาก ข้อ 1.11.1 และ 1.11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
       1.12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ที่มีการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี เช่น 
การค้า งานบริการ สายงานการผลิต งานก่อสร้าง คลังสินค้า และงานด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่ อสาร 
ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ จึงมีการคัดสรรรายวิชาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและ
ออกแบบตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม และการผลิตบัณฑิต
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

       1.12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
               จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร อ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาเทคโนโลยี
พ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการด ารงชีพของคนในท้องถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรจึงได้
มุ่งเน้น  การจัดการเรียนการสอน การให้ความรู้ในวิชาชีพ การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งานบริการ
วิชาการสู่ชุมชน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยควบคู่
กับการปรับตัวให้เข้ากับสากลสมัย  เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะ
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยยังคงมีความส านึกในวัฒนธรรมความเป็นไทย 
 

1.13  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  
 

        1.13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
      รายวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

        1.13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 ไม่มี 
 

        1.13.3  การบริหารจัดการ  
       ไม่มี 
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1.14 ความคาดหวังของหลักสูตรเม่ือนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา 
ความคาดหวังผลลัพธ์ของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา 
   เสร็จสิ้นปีการศึกษา ความคาดหวังผลลัพธ์ของหลักสูตร หมายเหตุ 
ปีท่ี 1 
 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ส านึกในความเป็นไทย 
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (GE) 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล 
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ (GE) 
3.  เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการสร้างนวตกรรม  การสร้างงานจาก
โปรแกรมส าเร็จรูป / พัฒนาสื่อ /  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (รายวิชา
เฉพาะ) 

 

ปีท่ี 2 1.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบองค์รวม เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (GE) 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ ส านึกรักท้องถิ่น มึภาวะ
ผู้น า รู้กฎหมาย เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก (GE) 
3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้าน
ต่างๆ การสร้างนวตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ  (รายวิชาเฉพาะ) 
4.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
(รายวิชาเฉพาะ) 
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2.1  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2.1.1  ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าสู่นักปฏิบัติ  

 

 2.1.2  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1) เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ                       
ปริญญาตรีและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะเชิง
อาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

2.2    แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
ก าหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
  จากหลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง     
  สม่ าเสมอทุก 4 ปี 

-    เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
-    รายงานผลการประเมิน    
     หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาครัฐและ
เอกชน 

 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน    
   ความต้องการของภาครัฐและ   
   เอกชน 
- รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
  หลักสูตรในด้านความพึงพอใจ    
  ของผู้ใช้บัณฑิตและภาวการณ์ 
  ได้งานของบัณฑิตทุกปี 

-  ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต 
-  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง  

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
-  ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับ 
   เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป 
   ตามเกณฑ์ 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน   

- สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อใน 
  ระดับท่ีสูงขึ้น  ท าผลงานทาง 
  วิชาการ  อบรมสัมมนาเพ่ือ 
  พัฒนาความรู้และทักษะ 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน 
  การสอนให้ท างานบริการวิชาการ 

-   จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ  
    พัฒนา 
 
 
-    ปริมาณงานบริการวิชาการ 
     ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

4. พัฒนานักศึกษาให้น าเสนอผลงาน
วิชาการ    

- ติดตามการประชุมวิชาการต่าง ๆ - จ านวนงานวิจัยที่นักศึกษา    
  น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 

หมวดที่  2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

3.1  ระบบการจัดการศึกษา 
        3.1.1  ระบบ  
  การจัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี  2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 2 ระบบการศึกษา 
(ภาคผนวก ค) 
  

 3.1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 

       3.1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 
 

3.2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 3.2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  
 ภาคต้น             เดือนมิถุนายน – กันยายน 
 ภาคปลาย          เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - มิถุนายน 
 

 3.2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
               2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 5 หรือ 
               3) ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 3.2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน  
 

 3.2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 3.2.3 
 นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานจากศูนย์ภาษา และมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนและสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
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 3.2.5**แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 

รวม 40 80 80 80 80 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 40 40 40 

*** 3.2.6**งบประมาณตามแผน 
********** 1)**งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย 

300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 360,000 600,000 840,000 960,000 960,000 

รวมรายรับ 660,000 1,200,000 1,740,000 2,160,000 2,160,000 
********* 
 *2)**งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 264,000 480,000 696,000 864,000 864,000 

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
รวมรายจ่าย (ก) 614,000 830,000 1,046,000 1,214,000 1,214,000 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์  50,000 100,000 80,000 50,000 50,000 
รวม (ก) + (ข) 664,000 930,000 1,126,000 1,264,000 1,264,000 

จ านวนนักศึกษา 40 80 80 80 80 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 15,810 11,625 14,075 15,800 15,800 

 * หมายเหต ุค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อหัวนักศึกษา เหมาจ่ายแต่ละภาค9,000บาท x 4 ภาคเรียนรวม 32,000 บาท 
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 3.2.7  รูปแบบการศึกษา   
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนและรูปแบบอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ด าเนินการ ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข) 
 

 3.2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสาขาวิชาหรือข้าม
มหาวิทยาลัย  
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
มหาสารคาม  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1) การโอนผลการเรียน หมายความว่า การน าหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของทุกวิชา ที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้อง
ศึกษารายวิชานั้นอีก 
 2) การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
 3) การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือ
นับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
 

3.3  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม
เวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

 3.3.1  หลักสูตร  
 3.3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

   รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 
 

 3.3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างของหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 ฉบับปัจจุบัน  ดังนี้  
 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
(ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
โดยได้จัดการเทียบโอนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไป  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่รับนักศึกษาในระดับอนุปริญญา  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จ านวน 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือ
จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังนี้ 
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จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รายละเอียดดังภาคผนวก ข  โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

 1.1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย   จ านวน  6 หน่วยกิต 
 1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน  3 หน่วยกิต 
 1.3)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน  3 หน่วยกิต 
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  จ านวน  6 หน่วยกิต 
  คณิตศาสตร์  
  

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   42 หน่วยกิต 
 2.1)   วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า       18 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
  และวิทยาศาสตร์ 
  -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
 2.2)   วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
 2.3)   วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
 

 3.3.1.3 รายวิชา  
      รหัสวิชาประกอบด้วย 7 หลัก แต่ละหลักเป็นตัวเลขซึ่งมีความหมาย ดังนี้(นับจากซ้ายมือ)  

            ตวัเลขตัวที่ 1 และ 2 หมายถึง คณะ  
20 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                      ตวัเลขตัวที่ 3 และ 4 หมายถึง สาขาวิชา 
30 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

                      ตวัเลขตัวที่ 5   หมายถึง ชั้นปีที่ควรเรียน  
                      ตวัเลขตัวที่ 6 และ 7 หมายถึง ล าดับวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้ 
                                    00 – 59  หมายถึง กลุ่มวิชาหลัก 

      60 – 99   หมายถงึ กลุ่มวิชาเลือก 

 จ านวนหน่วยกิต  
                     1) การแสดงจ านวนหน่วยกิตรายวิชา มีรูปแบบแสดงเป็นตัวเลข ดังนี้  x (x-x-x)  ซึ่ง x เป็น
ตัวเลขที่แสดงข้อมูลตามล าดับ คือ หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)         

 2) การคิดชั่วโมงเรียน   
        ทฤษฎี 1 หน่วยกิต :  บรรยาย 1 ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 2 ชั่วโมง 
        ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต :  ฝกึทดลอง 2 ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 1 ชั่วโมง 
        ค้นคว้า          :  (ทฤษฎี x 2) + (ปฏิบัติ x 0.5) ชั่วโมง 
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  รายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคผนวก ข) 18 หน่วยกิต 
  1. สามารถเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                  ส าหรับหลักสตูรระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย         12  หน่วยกิต 
               2.  รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่ต้องเรียนเพ่ิมเติม  18 หน่วยกิต 

 (1)  กลุ่มวิชาภาษา  6 หน่วยกิต 
 (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
 (3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ ในหมดววิชาการศึกษาทั่วไป  จ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเมื่อนับ
รวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต  โดยได้จัดการเทียบโอนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เรื่องการเทียบโอนผลการ
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ส าหรับหลักสูตรระดั บปริญญาตรี  ที่รับนักศึกษาในระดับอนุปริญญา  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จ านวน 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปเพื่อจ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  

 ประกอบไปด้วย 
 1. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    

2010101 เคมี 1 
Chemistry 1 

3(3-0-6) 

2017102 คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics 1 

3(3-0-6) 

2018203 สถิติส าหรับเทคโนโลยี 
Statistics for Technology 
 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
2030301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

Information Technology and Computers 
3(3-0-6) 

2030302 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
Basic Computer Training 

3(2-2-5) 

2030303 วัสดุอุตสาหกรรม 
Industrial Materials 

3(3-0-6) 

2030404 การจัดการอุตสาหกรรม 
Industrial Management 

3(3-0-6) 
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2030405 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
Human Resources Development and Technology 
Training 

3(2-2-5) 

2030406 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
Occupational Safety and Health in the 
Workplace 

3(3-0-6) 

 

 2. วิชาเฉพาะด้านให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกิต 

 

 กลุ่มวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า    18   หน่วยกิต 
 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2030307 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

3(1-4-4) 
 

2030308 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communication and Computer Network 

3(1-4-4) 
 

2030309 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information System 

3(1-4-4) 
 

  

 -  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2030310 
 

ระบบฐานข้อมูล 
Database System 

3(1-4-4) 
 

2030411 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ 
Object-Oriented Development 

3(1-4-4) 
 

2030412 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ 
Interactive Multimedia Development 

3(1-4-4) 
 

2030413 สัมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Computer Technology Seminar 

3(1-4-4) 
 

  

 -  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2030314 คณิตศาสตร์ดิสครีต 

Discrete Mathematics 
3(3-0-6) 

2030315 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Fundamentals of Computer Programming 

3(1-4-4) 
 

2030316 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
Data Structure and Algorithm 

3(1-4-4) 
 

2030417 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(1-4-4) 
 

  

 -  กลุม่โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ      ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2030318 
 

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
Computer Architecture and Organization 

3(1-4-4) 
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2030319 
 

ระบบปฏิบัติการ 
Operating System 

3(1-4-4) 
 

2030420 ซอฟต์แวร์ระบบ 
System Software 

3(1-4-4) 
 

2030321 การออกแบบระบบดิจิทัล 
Digital System Design   

3(1-4-4) 
 

 

 -  กลุ่มวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
2030422 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

Computer Graphics 
3(1-4-4) 
 

2030423 ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence 

3(1-4-4) 
 

2030324 เทคโนโลยีเว็บ 
Web Technology 

3(1-4-4) 
 

2030325 การเขียนโปรแกรมส าหรับเครือข่าย  
Network Programming 

3(1-4-4) 
 

2030326 พ้ืนฐานหุ่นยนต์ศาสตร์  
Foundation of Robotics 

3(1-4-4) 
 

2030326 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Commerce 

3(1-4-4) 
 

2030328 การท าเหมืองข้อมูล 
Data Mining 

3(1-4-4) 
 

2030329 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ  
Object-Oriented Analysis and Design 

3(1-4-4) 
 

2030430 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Internet of Things 

3(1-4-4) 
 

2030431 ระบบฝังตัว 
Embedded System 

3(1-4-4) 
 

2030432 การออกแบบระบบเครือข่าย  
Network Design 

3(1-4-4) 
 

2030433 การพัฒนาระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์  
Client-Server System Development 

3(1-4-4) 
 

  

 กลุ่มวิชาโครงงาน  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
2030434 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

Computer Technology Project 
3(0-6-3) 
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 3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

2030335 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Profession experience in Computer 
Technology 

3(270) 

 

 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนวิชาใด ๆ                 จ านวน    6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 

  3.3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

201 2017102  คณิตศาสตร์ 1 3 3 0 6 
201 2018203  สถิติส าหรับเทคโนโลยี 3 3 0 6 
203 2030301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 3 0 6 
203 2030315 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 1 4 4 
203 2030321 การออกแบบระบบดิจิทัล 3 1 4 4 

xxx xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 2 2 3 

xxx xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 2 2 5 
 รวม 21 15 12 34 

 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

203 2030302 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 3 2 2 5 

203 2030308 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 1 4 4 

203 2030318 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3 1 4 4 

203 2030324 เทคโนโลยีเว็บ 3 1 4 4 

xxx xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3 2 2 5 

xxx xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 2 2 5 

   เลือกเสรี 1 3 2 2 5 

 รวม 21 11 20 32 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

203 2030404 การจัดการอุตสาหกรรม 3 3 0 6 

203 2030412 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ 3 1 4 4 

203 2030413 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 1 4 4 

203 2030431  ระบบฝังตัว 3 1 4 4 

xxx xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 2 2 5 

   เลือกเสรี 1 3    

203  2030335 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

3 270 

 รวม 21 8 14 23 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

203 2030405 
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี 

3 2 2 5 

203 2030430 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3 1 4 4 

203 2030434 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3 0 6 3 

xxx xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 2 2 5 

xxx xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 2 2 5 

 รวม 15 7 16 22 
 

 

   3.3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
   ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์
ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) (ภาคผนวก จ)  
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 3.3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 
1/ 

2560 
2/ 

2560 
1/ 

2561 
2/ 

2561 
1.นายณัฐพงษ์ พันธุ์มณ ี
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-4499-00136-xx-x 
 
 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนคร 

2546 
 

2534 

12 12 12 12 

2.นายไชยยันต์  สกลุไทย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-4409-00314-xx-x 
 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 
ทล.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(คอมพิวเตอร์)) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2559 
 

2552 
 

2548 

12 12 12 12 

3.นางสาวสุนันทา  กลิ่นถาวร 
   อาจารย์ 
3-4599-00035-xx-x 
 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

2558 
 

2549 
 

2538 

16 16 16 16 

4.นางปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์ 
  อาจารย์ 
3-4409-00314-xx-x  
 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

2554 
 
 

2548 

16 16 16 16 

5.นายภานุวัฒน์ เกตุวงษ์ 
   อาจารย ์
3-4407-00092-xx-x 
 

วท.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2554 
 

2548 

16 16 16 16 
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  3.3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 
1/ 

2560 
2/ 

2560 
1/ 

2561 
2/ 

2561 
1.นายสิทธิชัย  บุษหมั่น 
   รองศาสตราจารย ์
3-4499-00190-xx-x 

ปร.ด.เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ.สถิต ิ

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  

2556 
 

2540 
 
 

2533 

10 10 10 10 

2.นางกาญจนา  ค าสมบตั ิ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
5-4408-00049-xx-x 
    

วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัสงขลา  
นครินทร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2545 
 

2538 

12 12 12 12 

3.นายเอกรินทร์  ศรลีาพัฒน ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-4612-00305-xx-x 

วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ค.บ.คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันราชภฏั
มหาสารคาม 

2547 
 
 

2537 

12 12 12 12 

4.นายประภากร  ศรสีว่างวงศ์ 
     อาจารย์ 
3-4499-00011-xx-x 

วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ศศ.บ.สารสนเทศ
ศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

2551 
 

2545 

16 16 16 16 

5.นายกิตติพงษ์ ชินสุข 
     อาจารย์ 
3-3015-01091-xx-x 

วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
วท.บ.สถิต ิ

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  

2552 
 

2540 

16 16 16 16 

6.นายสิริวิวัฒน์  ละตา 
      อาจารย์ 
14203-00012-xx-x 
 

วท.ม.สื่อนฤมิต 
 
วท.บ.สื่อนฤมิต 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  

2554 
 

2551 

16 16 16 16 

7.นางสาววิไลลักษณ์ กา
ประสิทธ์ิ 
     อาจารย์ 
1-3399-00004-xx-x 

วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

2553 
 

2550 

16 16 16 16 
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  3.3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
   อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยสภาวิชาการ 
 

3.4  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
 จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดอยู่
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 3.4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ       
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
   2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาการบริหารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
   3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
   4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้      
เข้ากับสถานประกอบการได้ 
   5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
  

 3.4.2  ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 2 
 

 3.4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
   เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะก าหนด โดยการฝึกงานจะต้องปฏิบัติงาน
จ านวน 270 ชั่วโมง 
 

3.5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 นักศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาวิชา 2030413 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาก่อน จัดท าโครงงาน
และเอกสารตามกระบวนการท าวิจัยอย่างครบถ้วน เน้นผลงานในลักษณะการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สร้าง
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์เพ่ือการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ การพัฒนาประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าหรือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต  รองรับกับเทคโนโลยีปัจจุบันและในอนาคต สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงจนถึงสามารถผลิตเพ่ือจ าหน่ายหรือบริการสังคมได้  ผู้จัดท า 1 คน/1 โครงงาน ยกเว้นใน
กรณีท่ีขอบเขตโครงงานสามารถแยกออกมาจัดท าได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน 
  

 3.5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
   โครงงานหรืองานวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่
น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท า
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 3.5.2  ผลการเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถท าโครงงานหรืองานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหา พัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 3.5.3  ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
 

 3.5.4  จ านวนหน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต   
 

 3.5.5  การเตรียมการ  
   ก่อนด าเนินการวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นักศึกษาต้องผ่านการศึกษาวิชา 
2030413 สมัมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาก่อน ซ่ึงมีการสอนกระบวนการคัดสรรหัวข้อ กระบวนการจัดท า
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อสัมมนา โดยในรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มีกิจกรรมการน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญา
ตรี ซึ่งมีอาจารย์ประจ ารายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อสัมมนา และคณะกรรมการรับเชิญมาร่วมฟังการ
อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งนักศึกษาสามารถน าผลจากการศึกษานี้ไปพัฒนาเป็นโครงงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ต่อไปได ้
 

 3.5.6  กระบวนการประเมินผล  
   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวิจัยที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

4.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม 
และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ 
และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ 
 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูล
ส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่
ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการจัดค่ายพัฒนาชุมชน 
เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ศึกษามา 

2)ด้านความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ
สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
เพ่ือการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของ
ศาสตร์ และสร้ า งความ เชื่ อม โ ยง ระหว่ า ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด 
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

3)ด้านความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
มี ก าร เปลี่ ยนแปลง พัฒนาอย่ า งต่ อ เนื่ อง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป 
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

รายวิชาเลือกที่ เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้
พ้ืนฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการ
ของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศกัยภาพ 

4)ด้านการคิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา 
และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

5)ด้านมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างาน
เป็นหมู่คณะสามารถบริหารจัดการการท างาน
ได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกรักองค์กรและเป็น
ผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควร
จัดแบบคณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็น
หมู่คณะ  

6)มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถาม
ตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
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4.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 4.2.1  การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1)  คุณธรรม จริยธรรม  

  1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม โดยต้องมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) แสดงความซื่อสัตย์และสุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
 3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4) เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทุกคนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
 3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ประเมินจากการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
 2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 5) ปริมาณการท าทุจริตในการสอบ 
 

   2) ความรู้  
   1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคม 
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
   1)  มีความรู้หลักการทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2)  มีความรู้ในเนื้อหาวิชา 
   3)  มีความก้าวหน้าทางวิชาการ 
   4)  รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทางวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
และเนื้อหาสาระ ตลอดจนมีการท าศึกษาจากสถานการณ์จริง และมีการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
   1) ประเมินจากโครงงาน/รายงานต่าง ๆ ที่นักศึกษาจัดท า 
   2) ประเมินจากการน าเสนอโครงงาน/รายงาน 
   3) ประเมินจากการทดสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาค 
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   3) ทักษะทางปัญญา  
   1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับวิชาที่ศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
   1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วน า
ข้อสรุปมาใช้ 
   2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
   3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ 
   4) มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) กรณีประยุกต์ใช้ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมในโครงการวิจัยย่อย 
และวิทยานิพนธ์ 
   2) การอภิปรายกลุ่ม  
   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถท าได้โดยการออก
ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา 
 

   4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาต้องประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคนต่าง ๆ 
จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาระหว่างที่ศึกษาอยู่ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
   2) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
   3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
   4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
   5) มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี  
   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   ในกระบวนการเรียนการสอนมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมี        
การคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
   4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
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   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอผลงานกลุ่มและความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ นอกจากนี้ยังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ   
 

   5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) สามารถระบุและการใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
   2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอ 
   3) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้อย่างสม่ าเสมอ ในการรวบรวม
ข้อมูลแปลความหมาย สื่อสารข้อมูล แนวความคิด และติดตามความก้าวหน้า 
   4) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนใช้งานได้
อย่างเหมาะสม 
   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ หรือสถิติประยุกต์ 
   2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ  
   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
   2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงาน 
  
 4.2.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้าน 
   1) คุณธรรม จริยธรรม 
   1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
   2)  มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม 
   3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
   4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม 
   5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
   ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น    
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
   2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
   3) ประเมินจากรายงานหรือผลงานวิชาการท่ีมีการน าเสนอผลงานของตนเองและอ้างอิง
งานผู้อื่นอย่างถูกต้อง 
   4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ในงานกลุ่มหรืองานเดี่ยวที่ได้รับมอบหมาย 
   5) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบหรือการลอกงานผู้อ่ืนมาส่ง 
 

   2) ความรู้ 
   1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
   2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
   3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 
   4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ การท ารายงานหรือโครงงานในรายวิชา การสัมมนา โดย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
   1) การทดสอบย่อย 
   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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   3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
   4) ประเมินจากการน าเสนอในชั้นเรียน 
 

   3) ทักษะทางปัญญา 
   1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
   2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี 
   3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
   5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝนค้นคว้าหาข้อมูลหรือท าโครงงานย่อย 
   2) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   3) การอภิปรายกลุ่ม 
   4) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก        
การน าเสนอรายงานหรือโครงงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ รวมทั้ง
ประเมินผลงาน 
 

   4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
   2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
   3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
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   5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและ       
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน   
   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืน ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล   
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
   4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
   5) มีภาวะผู้น า 
   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน    
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล 
 

   5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการทางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
   2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
   4) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมายการเลือกใช้สื่อในการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
   5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ประเมินจากผลงานนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เช่น จากรายงาน โครงงานย่อย การน าเสนอ
ผลงาน รวมถึงประเมินจากบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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   6) ทักษะการปฏิบัติงาน 
   1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
   1)  มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง 
   3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
   4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
   5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
   2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพ  มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกับการท างานมีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ได้เรียนมาในการสร้างสรรค์โครงงาน  และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
   3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
   ประเมินจากผลงานนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การจัดท าโครงงาน  และการฝึกปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

29 
4.3   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

• ความรับผิดชอบหลัก                                o ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสวิชา 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 รายวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
 กลุ่มภาษา  

1109901 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน  • • o o • •   • o  • • o o    • o • 
1109902 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   •    •      • • •      •  
1109903 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพ  
 
• 

 
• 

o o 
 
• 

 
• 

  
 
• 

 
o 

 
 
• 

 
• 

o o    
 
• 

 
o 

 
• 

1109904 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล   •    •      •    •    •  
1109905 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   •    • •     • •      •   
1109906 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร   •    • •     • •      •   
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รหัสวิชา 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 รายวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
 กลุ่มมนุษยศาสตร์  

1209901 การพัฒนาตนเพ่ือความสุขของชีวิต  • •   • •   • •   • •     •   

1209902 สุนทรียภาพของชีวิต   • o  o •     •  • o     • o  
1209903 ทักษะการรู้สารสนเทศเพ่ือการคิดและ

ค้นคว้า 
  o     • •  o    o     o •  

 กลุ่มสังคมศาสตร์  
1309901 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ   • o •  •    •  o • o     •   
1309902 พลวัตทางสังคม    •   o  •  •   •     •    
1309903 ศาสตร์พระราชา   •   • • o    o • • o o o   •   
1309904 กฎหมายกับสังคม  • • •   •   •    •       •  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

31 
 

รหัสวิชา 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 รายวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และคณิตศาสตร ์
 

1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต   •   • •   •        •    • 
1409902 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือท้องถิ่น   •  o • •     o • • o     • o  
1409903 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน   •  • • •  •   •  • •     •   
1409904 การส่งเสริมสุขภาพ  • •   • •   •   • •       •  
1409905 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที  •  •   • •     o • •  •   o • •  
1409906 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน 
o  •    •   o •   •  o   •  o  

1409907 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน o • • o • • •   o o • • • • o  o  • o  
 รวมความรับผิดชอบหลัก 1 6 1

8 
2 4 1

0 
1
8 

3 3 7 5 2 1
1 

1
7 

4 1 1 1 2 1
2 

6 3 

 รวมความรับผิดชอบรอง 2 0 0 5 3 1 1 1 1 1 2 3 1 0 7 5 1 1 1 1 6 0 
 
 
 



 
 

 

 

32 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก       o ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

รายวิชาเฉพาะพื้นฐาน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

                              

2010101 เคมี 1 o •   • • o   •  •    o  o    o  •       
2017102 คณิตศาสตร์ 1  •   • •    •  • •    •  • •  • •        
2018203 สถิติส าหรับเทคโนโลยี  •   • •    •  • •    •  • •  • •        
กลุ่มพื้นฐานทางเทคโนโลยี   •   •                         
2030301 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 
 •   • o • •  o  o   • o   • • •  • •  •     

2030302 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

 • •  •  o • • •   • o • •  • • o   • •   •   • 

2030303 วัสดุอุตสาหกรรม  • o  •  • • o    o  •    • • •  • •  •     
2030404 การจัดการอุตสาหกรรม  • o  •  • • o o   o  •    • • •  • •  •     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

รายวิชาเฉพาะพื้นฐาน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มพื้นฐานทางเทคโนโลยี                               

2030405 การพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  • o • o • o o • • o   •  • o  • • o   • •    •   

2030406 ความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในสถาน
ประกอบการ 

 • o  •  • • o    o  •    • • •  • •  •     

รายวิชาเฉพาะด้าน                               
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา                               
-กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ 

                              

2030307 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

 • • o  • • o o o  • •  • o •  •  •  • •   •    

2030308 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 • •   • • o o o  o •  • o •  •  •  • o o •     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

รายวิชาเฉพาะด้าน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
-กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ 

  
   

     
 

  
    

  
    

  
     

2030309 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

 •   •  •  o   •  • o   • •  •  • •  
  

• 

   

-กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                               

2030310 ระบบฐานข้อมูล  •   •  • •  o  • •  o   • •  •  • o o  •    
2030411 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง  

อ็อบเจกต์ 
 •   •  • •  o  • •  o   • •  •  • o o •  o   

2030412 การพัฒนาสื่อประสม
ปฏิสัมพันธ์ 

 •   •  • •  o • • •  o   • •  •  • o o •   o  

2030413 สัมมนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 • o  •  • • o o  • • • •   •   • 
 
 • o  •   o  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

รายวิชาเฉพาะด้าน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
-กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ 

                        
      

2030314 คณิตศาสตร์ดิสครีต  •  o • •    •  • •    •  • •  • •   •     
2030315 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
 •  • •  • •  o  • •  o   • •  •  • o o o  o   

2030316 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  •   •  • •    • •  o   • o  •  • o   o    
2030217 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  • •    • •    • •  o    •  •  • •  • o    
-กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                               

2030318 สถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

 • •  o • • o o o   •  • o •  •  •  • o o •     

2030319 ระบบปฏิบัติการ  •   •  • •  o  • •  o   • •  •  • o o o o    

2030420 ซอฟต์แวร์ระบบ  •   •  • •  o  • •  o   • •  •  • o o • o o   

2030321 การออกแบบระบบดิจิทัล  • •   • • o o o   •  • o •  •  •  • o o  •    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

รายวิชาเฉพาะด้าน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
-กลุ่มวิชาเลือก                               

2030422 คอมพิวเตอร์กราฟิก  •   •  • •  o  • •  o   • •  •  • o o •     

2030423 ปัญญาประดิษฐ์  •   •  • •  o  • •  o   • •  •  • o o •     

2030324 เทคโนโลยีเว็บ  •   •  • •  o • • •  o   • •  •  • o o  •    

2030325 การเขียนโปรแกรมส าหรับ
เครือข่าย  

 •  o •  • •  o  • •  o   • •  •  • o o •  o  
 

2030326 พ้ืนฐานหุ่นยนต์ศาสตร์   •  o •  • •  o • • •  o   • •  •  • o o o •    

2030327 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   •   •  •  o   •  • o   • •  •  • •   •    

2030328 การท าเหมืองข้อมูล  •   •  • •  o  • •  o   • •  •  • o o •     

2030329 การวิเคราะห์และออกแบบ
โปรแกรมเชิงวัตถุ  

 •   •  • •  o  • •  
 
 

o 
  • •  •  • o o o •   

 

2030430 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง   •   •  • •    • •  
 

  • •   •  • o o •     

030431 ระบบฝังตัว  • •  • • • o o o  o •   o •  •  •  • o o •     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-กลุ่มวิชาเลือก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2030432 การออกแบบระบบเครือข่าย   •   •  • • o o  • •  

 

   •   •  • o  • o    

2030433 การพัฒนาระบบไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์  

 •   •  • • o o  • •  
 
 

   •   •  • o  • 
 

o 
 

 

 

กลุ่มวิชาโครงงาน                               

2030434 โครงงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 •  o •  • • • o  • •     •   •  • o • •  o • 
 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               

2030335 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ • • •  •  o • •    • o •   • • o   • •  •  o  • 

รวมความรับผิดชอบหลัก 2 37 9 1 32 9 31 27 4 5 3 27 31 3 13 1 9 24 31 7 31 3 37 12 1 22 9 1 1 2 
รวมความรับผิดชอบรอง 1 1 4 6 1 2 4 5 13 25 0 5 3 2 17 8 0 1 1 3 0 1 0 23 18 4 6 6 2 0 
รวมความรับผิดชอบทั้งหมด 3 38 13 7 33 11 35 32 17 30 3 32 34 5 30 9 9 25 32 10 31 4 37 35 19 26 15 7 3 2 



  

หมวดที่ 5  หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 
 

5.1  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ค) 
 

5.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 5.2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

5.2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ      
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 
   2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ ระหว่าง 3-5 ปี 
   3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
   4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
   5) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
   6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
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  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนโครงการที่จัดท าเพ่ือพัฒนาองค์กรและ
สังคม(ข) จ านวนสิทธิบัตร(ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ(ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ(จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 

5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
 5.3.1  เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 5.3.2  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 5.3.3  ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกต ิ
 5.3.4  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 9การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติ
ปริญญา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

6.1  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 6.1.1  มีการปฐมนิเทศเพ่ือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 6.1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 

6.2  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 6.2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
   2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

 6.2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
   1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
   2) การกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
   4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
   5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
   6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

7.1  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) มีการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และยังมีการตรวจสอบความคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ตามแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 
 

7.2  บัณฑิต 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) มีการประเมินคุณภาพบัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเนื้อหาสาระในการประเมินเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการปฏิบัติงาน  และมี
การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
 

7.3  นักศึกษา 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ได้จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผู้
ที่จะเข้าศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ก าหนดในหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบการคัดเลือกเฉพาะทางที่ต้องใช้
ทักษะของผู้ที่จะเข้าศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้
จัดระบบและกลไกการรับนักศึกษาในภาพรวม มีการจัดอาจารย์ประจ าให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนเปิด        
ภาคการศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย มีระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

7.4  อาจารย ์
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) มีกระบวนการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์ กรณีการรับอาจารย์ใหม่มีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ า
ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 

7.5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) มีการศึกษาวิเคราะห์สาระ
ของรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากมีข้อผิดพลาดหรือ
บกพร่องของรายวิชาต้องท าการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ. 08) มีการด าเนินการประเมินหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงในระยะเวลาไม่เกินห้าปี และ
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ปรับปรุงให้แล้วเสร็จเพ่ือประกาศใช้ในปีที่หก  มีการพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้จัดท าเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ กรณีมีรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาต้องออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ จัดท า
เอกสารรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือก่อนการ
ฝึกภาคสนามหนึ่งสัปดาห์  
 หลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก ากับและติดตามการสอน และวัดผลการเรียนรู้ตาม
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยมีกลไกการด าเนินงาน ได้แก่ การบันทึกปัญหา ข้อสังเกตจาก
การสอนตามเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจดบันทึกการประชุม มีการด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการรายวิชา    
(มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) เมื่อกระบวนการวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู้ของรายวิชาเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
 ในปีการศึกษาที่จะมีผู้ส าเร็จการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องน าข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหลักสูตรของนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหลักสูตร และน าผลดังกล่าวจัดท าเป็น
รายงานอยู่ในภาคผนวกแนบท้ายเอกสารรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 

7.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหากพบว่าอยู่ในสภาพไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้แจ้งมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
7.7  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)  มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้  
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80     
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 
รายงาน
การ
ประชุม 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

X X X X X 
มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

มคอ.3
และ มคอ.
4 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 

X X X X X 

มคอ.5
และ มคอ.
6 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 
มคอ.7 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

แบบ
รายงาน
การทวน
สอบ
มาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
(SAR) 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน X X X X X 

รายงาน
การ
ประชุม 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
(SAR) 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
(SAR) 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
(SAR) 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

    X 

รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
(SAR) 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5)  
ในแต่ละปี 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
(SAR) 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 8 9 9 10 11 รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
(SAR) 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

8.1  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 8.1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ  ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  เมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่   หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้    
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่า ผู้เรียน   
มีความเข้าใจหรือไม่ ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 8.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 

8.2  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
 8.2.1  นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ ประเมินความรู้ความสามารถจากผลการปฏิบัติงาน 
ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือหลังจากออกไปท างานแล้ว 
 8.2.2  ผู้ใช้บัณฑิต 
 8.2.3  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8.2.4  ส ารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต 

 

8.3   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปีและมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลักสูตรนี้  
 8.3.1  จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าเป็นไปตามแผน 
 8.3.2  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 8.3.3  อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 8.3.4  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
 8.3.5  ร้อยละของนักศึกษาได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
 

   ก าหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นทุก ๆ ระยะ 5 ปี 
 ก าหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2563 
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8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข้อมูลจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม  การปรับปรุงย่อย

ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหาส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก5ปีทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก  ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
กลุ่มวิชาภาษา 
 
รหัสวิชา 1109901 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน  

English for Daily Life 
3(2-2-5) 

 การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การทักทายและการแนะน าตัว การบรรยาย
ลักษณะบุคคล สิ่งของ สถานที่ การสอบถามเส้นทางและบอกทิศทาง การแสดงความรู้สึก การอ่านข่าว 
ประกาศ โฆษณา และบทความสั้นๆ  
           Communication in various daily life situation, greeting and introducing oneself, 
describing people, items and places, asking and describing directions, expressing feelings, 
reading news, notices, advertisements and short articles 
 
รหัสวิชา 1109902 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

Thai Language for Communication 
3(2-2-5) 

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การดู การอ่าน และการเขียน สามารถสรุปความ ขยายความ ตีความ 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และประเมินค่าได้ ค้นคว้าและน าเสนอในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ 

Develop reading, writing, listening, watching and speaking skills, able to summarize, 
describe, interpret, analyze, synthesize and evaluate, search and present various forms of 
media 

รหัสวิชา 109903 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ                  
English for Career Preparation  

3(2-2-5) 

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ การอ่านโฆษณาจัดหางาน การกรอก
แบบฟอร์มใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์  

English listening, speaking, reading, and writing skills, reading job advertisement, filling 
job application form, writing cover letter, writing résumé, English interview preparation 
 
รหัสวิชา 1109904 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล                                        

Art of Effective Speech   
3(2-2-5) 

 ความมุ่งหมายของการพูด หลักการพูดแบบต่าง ๆ การสร้างบุคลิกภาพในการพูด มารยาทในการพูด 
การเตรียมการพูด การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด หลักการฝึกพูดในชีวิตประจ าวันและการพูดในที่
ชุมชนให้สัมฤทธิ์ผลอย่างสร้างสรรค์ 
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 Meaning of speech, principles of speech, personality development, ethic speaker, 
speech preparation, speech evaluation and development various practice speech in daily life 
and creative and effective public speaking 
 
รหัสวิชา 1109905

  
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

สัทอักษร (Pinyin) ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคภาษาจีนพ้ืนฐาน เน้นทักษะด้านการสนทนาในวง
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา ค าเรียกเครือญาติ ส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกาย สถานที่ สี และสิ่งของ ความรู้อักษรจีน 150 ตัว 
 Pinyin phonetics, vocabulary, basic Chinese sentence structures,  emphasize 
conversation in daily life vocabulary, such as self- introduction, greeting, asking for the time, 
general words for family members, human body, places, colors, and objects, 150 Chinese 
characters    
 
รหัสวิชา 1109906 

  
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร           
French for Communication  

3(2-2-5) 

  ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน เน้นทักษะด้านการสนทนาในวงค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา ค าเรียกเครือญาติ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
สถานที่ สี และสิ่งของ ความรู้ค าศัพท์ภาษาฝรั่งเศส 150 ค า 
 French vocabulary and basic structure focus on daily conversation skill such as 
greeting, introducing yourself and others, telling the time, genitive vocabulary, parts of body, 
places, colors and things, 150 French vocabularies 
 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
รหัสวิชา 1209901 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต    

Self-Development for a Happy Life   
3(2-2-5) 

 ความหมาย และองค์ประกอบของเป้าหมายในชีวิต หลักการพัฒนาตน แนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเพื่อความสุขในชีวิตตามหลักปรัชญาและจิตวิทยา 

Meanings and elements goal of life, principles of self-Improvement, ways to develop 
for happy life with philosophical and psychological principles 

 
รหัสวิชา    1209902   สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetics Appreciation 
3(2-2-5) 

 ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญของสุนทรียศาสตร์ แนวคิด รูปแบบที่มีผลต่อการรับรู้ทาง
ความงามและซาบซึ้งในศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดง การพัฒนาและฝึกประสบการณ์ การรับรู้เพ่ือ
ปลูกฝังสุนทรียภาพให้เจริญงอกงาม น าไปสู่คุณค่าในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
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Meanings, backgrounds, importance of aesthetics, concepts, forms affecting to 
aesthetic perception, visual arts, music and Thai dances and performing arts appreciation, 
development and training, perception for cultivating aesthetics, ways to valuable human life 
in society 
 
รหัสวิชา    1209903 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า                                     

Information Literacy Skills for Thinking and Searching        
3(2-2-5) 

แนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ วิธีการสืบค้นสารสนเทศและเครื่องมือ กระบวนการและการคิดเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือสังคม การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
The concept of information literacy, information searching and tools, the process and creative 
thinking for society, analysis and information evaluation, reference and academic report 
writing. 
 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 
รหัสวิชา    1309901 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ    

Society and Natural Resources 
3(2-2-5) 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศน์กับมนุษย์ ภูมิศาสตร์การตั้ง
ถิ่นฐาน ประชากรและเศรษฐกิจ ภูมิปัญญากับทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Natural resources and environment, relationship between ecological systems and 
human, settlement geography, population structure and economic, local wisdom and 
resources, human activities effects through environment, including participation in 
environmental management for sustainable development. 
 
รหัสวิชา    1309902 พลวัตทางสังคม       

Social Dynamics 
3(2-2-5) 

ความเป็นมา พัฒนาการ และหลักการทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม 
และการเกษตรที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 

Backgrounds, development, and principles in many areas including society, cultures, 
economics, politics, and agriculture related to daily life. 
 
รหัสวิชา    1309903 ศาสตร์พระราชา                                    

Local Development from King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

 ศาสตร์พระราชาในประวัติศาสตร์กับการพัฒนาชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ตอนต้นพอสังเขป ศาสตร์พระราชาตามโครงการตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 Royal projectin the history of Thailand:  Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and 
Rattanakosin period. Royal project of King Rama 9 and the application for local development 
projects. 
 
รหัสวิชา    1309904 กฎหมายกับสังคม 

Law and Society 
3(2-2-5) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตามปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

 The study of law and society rests on the relation and necessary of the law embedded 
within society and in  daily life of individuals.  The course will point to way in recent 
developments in law and society that hold particular promise for scholars of law and politics 
today. The rule of Law and juristic relation between the public law and the private law. The 
basic rights and fundamental freedoms granted  by  the constitution. The general knowledge 
of Civil Law, Criminal Law,and Law application  in day life. 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 

 
รหัสวิชา    1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  

Science and Technology for Quality of Life  
3(2-2-5) 

 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาตนเองตาม
วิถีเกษตร ความปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปโภคและบริโภค เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

Application of science and technology to develop the life quality;   
self-development using agricultural ways; safety and quality check of products to improve 
sustainable life quality 
 
รหัสวิชา    1409902 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น                     

Technology and Innovation for Local Community 
3(2-2-5) 

 พ้ืนฐานเทคโนโลยีทางด้านช่าง การบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ การน าไปใช้และการใช้งาน อย่าง
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท้องถิ่นโดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย การเลือกใช้พลังงานทดแทนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  Technical technology, equipment maintenance application and safe use equipment 
in daily life, development process of innovation for local communities, using technology and 
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modern start up to increase safety and high quality of agriculture productivity, choosing of 
environment friendly renewable energies  
 
รหัสวิชา    1409903 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน 

Pollution and Global Warming Disaster 
3(3-0-6) 

ความหมาย แหล่งก าเนิด ประเภทของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ การควบคุมและแนวทางการจัดการมลพิษ 
ความหมายของสภาวะโลกร้อน สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน มหันตภัยโลกร้อน การป้องกัน
และแก้ไขมหันตภัยโลกร้อน 

Meaning, sources, main types of environmental pollution, control and procedures for 
pollution management, the meaning of global warming, causes and factors affecting global 
warming, global warming disaster, prevention and solutions to global warming disaster. 
 
รหัสวิชา    1409904 การส่งเสริมสุขภาพ      

Health Promotion 
3(2-2-5) 

ความหมาย ขอบเขตของสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล สุขภาพส่วนชุมชน อาหารและภาวะโภชนาการ 
สุขภาพผู้บริโภค  ยาและสารเสพติด การปฐมพยาบาล กิจกรรมทางกาย การออกก าลังกายและกีฬา 
สมรรถภาพทางกายและกิจกรรม นันทนาการ 

Meaning, scope personal health, community health, food and nutrition, consumer 
protection, drug, addictive substance, basic first aid, physical activity, exercise and sport 
sciences, physical fitness and recreation activity 
 
รหัสวิชา    1409905 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที      

Learning in Digital Society with ICT 
3(2-2-5) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการ
บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 
  Information technology and communication for digital society, information 
technology and communication applications, accessing and applying data, data 
communication and computer networks services and applications on the internet, internet 
threats and safety, information technology law and ethics, information technology future 
trends  
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รหัสวิชา    1409906 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
Creative Thinking and Problems Solving in Daily 
Life 

3(2-2-5) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางคณิตศาสตร์และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจ น ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
          The principles and processes of human thinking, creative thinking, mathematical 
knowledge and analysis of decision basic statistics information applied to solve problems in 
daily life 
 
รหัสวิชา    1409907 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

Life and Sustainable Energy Conservation 
3(2-2-5) 

พลังงาน พลังงานทดแทน (พลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือก) การใช้พลังงานเพ่ือให้ก้าวทันสู่โลก
ในยุคปัจจุบัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน าโครงการในพระราชด าริด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ การใช้
กฎหมายมาตรฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  และสามารถสร้างสื่อ เพ่ือถ่ายทอด
เผยแพร่สู่ท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน ในการแสวงหาความรู้อย่างมีส่วนร่วมตลอดชีวิต 

Energy,  sustainable energy ( renewable energy,  alternative energy) ,  using energy to 
keep pace with today's world,  green energy, covers royal initiative projects related to 
renewable energy to apply,  the Law of Energy Standards Involved in daily Life, knowledge 
distribution with the extension of social and community interactionsto lifelong involvement 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา    2010101 

 
เคมี 
Chemistry 1 

3(3-0-6) 

          โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน ปริมาณสานสัมพันธ์ 
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย ก๊าซ 
          Atomic structure, chemical bonding, representative and transition 
elementsproperties, stoichiometry, solids, liquid and solution, gases 
 
รหัสวิชา    2017102 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics 1 
3(3-0-6) 

          เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบจ านวนจริง อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
          Set, relations, real number systems, mathematical inductions 
 
รหัสวิชา    2018203 สถิติส าหรับเทคโนโลยี 

Statistics for Technology 
3(3-0-6) 

          ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติ
เพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ความน่าจะเป็นแบบทวินาม     
แบบปัวซอง และแบบปกติ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่างหลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง  ตัวแปรและการพยากรณ์ 
          Meaning of statistics, scope and useful of statistics, daily use statistics, using step of 
statisticsfor decision, principle of probability, random variable, distribution, binomial, Poisson and 
normalprobability, sampling distribution, estimation, hypothesis testing, correlation analysis  
and forecasting. 
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กลุ่มพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
รหัสวิชา    2030301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

Information Technology and Computers 
3(3-0-6) 

 
         การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหม่  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน
มาใช้ในงานอุตสาหกรรม  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
         Data management, Using the Internet , Modern communication,Information 
technology currently used in industrial, and Information Technology in management  apply. 
 
รหัสวิชา    2030302 

 
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
Basic Computer Technology Practice 

3(2-2-5) 

          การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เบื้องต้น การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
         Practical training in computer technology basics, Computer Systemand information 
management, A Development of Information systems, Data communication and computer 
networks 
 
รหัสวิชา    2030303 

 
วัสดุอุตสาหกรรม 
Industrial materials 

3(3-0-6) 

          พ้ืนฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์ของ
วัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุ อุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุใหม่ ทาง
อุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
          The basis of industrial materials, Type of material ,Material properties, Components 
and benefits of materials, Principles of manufacturing and manufacturing of industrial 
materials, Applications of Materials , New industrial materials, and Including material with 
an impact on the environment 
 
รหัสวิชา    2030404 การจัดการอุตสาหกรรม 

Industrial Management 
3(3-0-6) 

         พ้ืนฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรมโครงสร้างองค์กร และ
การก าหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการ 
คุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ 
อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง 
          Fundamentals of management, The science and art of management in the industry, 
Organizational structure and policy formulation, Planning, Control, Monitoring and Evaluation 
in industry applications, Quality management, Industrial psychology, Support factor planning, 
Logistic management,Industrial economics, Control the budget and finance, Cost,Expenses 
,and Risk management. 
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รหัสวิชา    2030405 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
Human Resources Development and Technology 
Training 

3(2-2-5) 
 
. 

          การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ 
การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมการก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดท าแผนการฝึกอบรม 
เทคนิคการน าเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัด ประเมินผล การจัดท า
เอกสารในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน 
          Human resources development, Planning and management training, Career planning, 
Training needs survey, Training objectives, Preparation of training plan, Techniques for 
effective presentation and coaching, Training media, Evaluation measure,Documentation in 
training, and Practice as a lecturer or coach 
 
รหัสวิชา    2030406 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

Safety and Occupational Health in the Workplace 
3(3-0-6) 

          หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและ
เทคนิค ที่เก่ียวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
          Principles of occupational health and safety,Occupational Safety and Health 
Regulations and Regulations,International Standards forOccupational Health and 
Safety,Principles and techniques related to occupational safety and health. 
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วิชาเฉพาะด้าน 
ก)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   
 
รหัสวิชา    2030307 

 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบSystems Analysis and 
Design 
เงื่อนไขของรายวิชา  : 2030322 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

3(1-4-4) 

          องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงาน วิเคราะห์
ระบบ กระบวนวิธีและเครื่องมือวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบงาน การน าไปใช้งาน
และการประเมินผล การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ 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. 
 
รหัสวิชา    2030308 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Data Communication and Computer Network 
3(1-4-4) 

          หลักการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด แบบจ าลองอ้างอิงโอเอสไอ การสื่อสารข้อมูลแบบแอ
นาล็อกและดิจิทัล สื่อน าสัญญาณและอุปกรณ์ การควบคุมในระดับการเชื่อมโยงข้อมูล สถาปัตยกรรม
เครือข่ายและโพรโทคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่และบริเวณกว้าง โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานเกี่ยวกับการก าหนดที่อยู่ การแบ่งเครือข่ายย่อย การอ้างชื่อและการจัดเส้นทาง
ในเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ด้านเครือข่ายและบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พ้ืนฐานการบริหารจัดการ
เครือข่าย 
          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. 
 
รหัสวิชา    2030309 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

Management Information System 
3(1-4-4) 
 

           ระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีเพ่ือความได้เปรียบทางธุรกิจ ทฤษฎี
ระบบค านวณผลทางธุรกิจ วิธีการในวัฏจักรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการค านวณ และการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลและการใช้การสื่อสารข้อมูลเป็นพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
          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 
datacommunication as a foundation for information system. 
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กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                     
รหัสวิชา    2030310 

 
ระบบฐานข้อมูล                                                    
Database System 
เงื่อนไขของรายวิชา : 2030316 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน
วิธี  

3(1-4-4) 

          ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล วัฏจักรการ
พัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การท านอร์มอลไลเซชัน ระบบ 
การจัดการฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการสืบค้น บูรณภาพของข้อมูล การจัดการ
รายการเปลี่ยนแปลง ความปลอดภัยของฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ (โอโอดีบี) และฐานข้อมูลแบบ
กระจายเบื้องต้น 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 
 
รหัสวิชา    2030411 

 
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ 
Object-Oriented Development 
เงื่อนไขของรายวิชา : 2030322 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3(1-4-4) 

          หลักการและแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ ความหมายของอ็อบเจกต์และคลาส คุณลักษณะและพฤติกรรมของ  
อ็อบเจกต์ การก าหนดสาระส าคัญ การห่อหุ้ม ภาวะพหุสันฐาณ และการสืบทอด การน าเอาส่วนประกอบของ
ซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีกภาษาส าหรับสร้างตัวแบบเชิงอ็อบเจกต์ ภาษายูเอ็มแอล การนิยามปัญหา การวิเคราะห์
และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ ภาษาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ กรณีศึกษา และการแก้ปัญหาโดยใช้การออกแบบและ
เขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
          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. 
 
รหัสวิชา    2030412 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ 

Interactive Multimedia Development 
3(1-4-4) 

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างองค์ประกอบในงานออกแบบสื่อประสมทุกรูปแบบ เช่น ภาพ
ดิจิทัลเสียงดิจิทัล วีดีโอดิจิทัล และการปฏิสัมพันธ์กับการใช้ในงานด้านธุรกิจ การบริการ การน าเสนอสินค้า
ให้มีความทันสมัยโดยอาศัยหลักการออกแบบทางด้านศิลปะ และการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ พร้อม
ทั้งการเผยแพร่ผลงาน 
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          Study and practice on creating elements in multimedia design as digital image, digital 
audio, digital video and interactive with the use in business, services, product presentation 
to have modernization based on art design principles, and recognition human interaction. 
Along with publishing works. 
 
รหัสวิชา    2030413 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Computer Technology Seminar 
3(1-4-4) 

         การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี 
         Presentation and discussion of interesting topics in computer technology at the 
bachelor level. 
 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     
รหัสวิชา    2030314 คณิตศาสตร์ดิสครีต 

Discrete Mathematics 
3(3-0-6) 

          ตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิด ทฤษฎีเซต สัจพจน์ของเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ สมบัติของ
ความสัมพันธ์ สมบัติของการปิดคลุม ขั้นตอนวิธีของวอร์แชล อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ หลักการนับพ้ืนฐาน 
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียน
บังเกิด หลักการช่องนกพิราบ แก้ปัญหาความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ขั้นตอนวิธีเวียนบังเกิด กราฟและต้นไม้ 
วถิีและวงจร ต้นไม้ทวิภาค การแวะผ่านต้นไม้ ต้นไม้แบบทอดข้าม และต้นไม้แบบทอดข้ามต่ าสุด 
          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. 
 
รหัสวิชา    2030315 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Fundamentals of Computer Programming 
3(1-4-4) 

          ศึกษาความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา การจ าลองความคิด โครงสร้างแบบต่าง  ๆ ส าหรับ
การเขียนโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี ค าสั่งรับค่าและแสดงผล โครงสร้างแบบมีทางเลือก 
โครงสร้างแบบท าซ้ า และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุด  ใช้กระบวนการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักโครงสร้างของข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์  พัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิด น าเอาความรู้ด้านการ
เขียนโปรแกรมมาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม 
          Study the problem solving process, Simulation of ideas,Structure for programming, 
Structure of C programming,Receive and display commands, Alternative structureRepeatable 
structure, and Programming using set variables,Use the process of developing computer-
aided programming skills with principles and processes, and Recognize the structure of the 
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data in different ways, Used incomputer systems,Competency, the ability to think, To know 
the programmer to solve the problem properlyand morally. 
 
รหัสวิชา    2030316 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

Data Structure and Algorithm 
3(1-4-4) 

          โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน สแตก ขั้นตอนวิธีแบบเรียกตนเอง คิว ลิสก์ ต้นไม้ กราฟ และการกระท าที่
เกี่ยวข้อง เช่น การแทรกข้อมูล การลบข้อมูล ข้อมูลแบบนามธรรม ขั้นตอนวิธีส าหรับการค้นหาและการ
เรียงล าดับ 
         Basic data structure; stack; recursive algorithms; queue; lists; trees; graphs and their 
related operations such as data insertion, data deletion; abstract data type (ADT), searching 
and sorting algorithms. 
 
รหัสวิชา    2030417 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                     

Software Engineering 
เงื่อนไขของรายวิชา  :2030307 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ  

3(1-4-4) 

          หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จริยธรรมสาหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตัวแบบกระบวนการและ
วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ วิธีโมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อ
ประสาน กราฟิกกับผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ การ
บริหารโครงงานซอฟต์แวร์ การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โมเดลการปรับปรุง
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงงานกลุ่มย่อย
ในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
          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 Maturity 
Model Integration (CMMI) , and Computer-Aided Software Engineering (CASE)  tool, small 
group project related to the topic. 
 
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                  
 
รหัสวิชา    2030318 

 
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
Computer Architecture and Organization 

3(1-4-4) 

          สถาปัตยกรรมแบบขนาน แถวล าดับ การส่งผ่านข้อความ การใช้หน่วยความจ าร่วมกัน เทคนิค 
การประมวลผลแบบขนาน การสื่อสาร การประสานเวลาและการแตกการท างาน สถาปัตยกรรมของ
โปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมแบบหนึ่งค าสั่งต่อหลายข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบหลายค าสั่งต่อหลาย
ข้อมูล โครงข่ายการเชื่อมต่อ ระบบหน่วยความจ าแบบหลายหน่วยประมวลผลและการจัดระบบรับเข้า/
ส่งออก 
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          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. 
 
รหัสวิชา    2030319 

 
ระบบปฏิบัติการ  
Operating System 
เงื่อนไขของรายวิชา:  
2030318 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์  
2030316โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

3(1-4-4) 

          หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน้าที่ ประเภท และโครงสร้าง แนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการและเธรด การจัดตารางท างาน การประมวลผลพร้อมกันและการสื่อสารระหว่างโปรเซส 
การจัดการหน่วยความจ าและหน่วยความจ าเสมือน ระบบจัดการอุปกรณ์เข้าออก หน่วยเก็บส ารองและ
ระบบแฟ้มข้อมูล พ้ืนฐานความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องต้น กรณีศึกษา 
          Introduction to principle of computer operating system.  Function, categories 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. 
 
รหัสวิชา    2030420 ซอฟต์แวร์ระบบ                                                    

System Software 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  2030319 ระบบปฏิบัติการ  

3(1-4-4) 

          โครงสร้างของซอฟต์แวร์ระบบ การออกแบบแอสเซมเบลอร์ โปรแกรมบรรจุ โปรแกรมเชื่อมโยง 
ตัวแปลโปรแกรม และระบบปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมของเครื่องและการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการแบบมัลติโพรเซสเซอร์และแบบกระจาย โมเดลระบบลูกข่าย -แม่ข่าย 
ระบบปฏิบัติการเชิง อ็อบเจกต์เบื้องต้น ภาษา ตัวแปลโปรแกรมและสภาพแวดล้อมเวลาท างาน และ
สถาปัตยกรรมแบบริสก ์
          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. 
 
 
 
 
 



 63  
 

 

 

รหัสวิชา    2030321 การออกแบบระบบดิจิทัล 
Digital System Design   

3(1-4-4) 

          ระบบดิจิทัลพื้นฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจิทัล ลอจิกเกต การลดขนาดตรรกะ
ให้เล็กที่สุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงล าดับ ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิงล าดับแบบประสานเวลาและ
แบบไม่ประสานเวลา พีแอลเอ รอมและแรม วงจรค านวณ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ 
          Basic digital systems; Boolean algebra; digital design techniques; logic gate; logic 
minimization; standard combinational circuits, sequential circuits; flip-flops; synchronous and 
asynchronous sequential circuits; PLA, ROM, and RAM; arithmetic circuits; computeraided 
logic design. 
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กลุ่มวิชาเลือก 
รหัสวิชา    2030422 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

Computer Graphics 
3(1-4-4) 

          หลักการพ้ืนฐานและอัลกอริทึมซึ่งเป็นรากฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ล าดับการท างานทางด้าน
กราฟิกส์ กระบวนการแรสเตอร์ การแสดงผลปฐมฐานกราฟิกส์ วิวพอร์ต การเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์
ทางด้านเรขาคณิต การโปรแกรมกราฟิกส์ 2 มิติ และ 3 มิติ การให้แสงและระดับสี การแทนซีนกราฟ การ
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หัวข้อที่น่าสนใจด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
          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. 
 
รหัสวิชา    2030423 ปัญญาประดิษฐ์  

ArtificialIntelligence 
เงื่อนไขของรายวิชา  : 2030316 ต้องเรียนวิชา โครงสร้าง
ข้อมูลและขั้นตอนวิธี  

3(1-4-4) 

          แนวคิดปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ ฮิวริสติก 
การค้นหา และการวางแผนงาน การแทนความรู้ การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเล่นเกม ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฏีบท วิทยาการหุ่นยนต์ 
          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. 
 
รหัสวิชา    2030324 เทคโนโลยีเว็บ 

WebTechnology 
3(1-4-4 

          เทคโนโลยีเว็บ ประกอบด้วยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
ระบบการน าทาง สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน การพัฒนาแอปปลิเคชันบน
เว็บ ฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมเอ็นเทียร์ กระบวนการพัฒนาที่เน้นผู้ใช้ การใช้ประโยชน์ได้
และความสะดวกในการเข้าใช้ วิศวกรรมสารสนเทศ เครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิซ ประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ การฝึกปฏิบัติ การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ด้วยการ
ใช้เครื่องมือช่วย โดยเน้นการใช้ประโยชน์ได้ การสร้างสื่อประกอบที่เหมาะสม 
          Principles of World Wide Web Technology including hypertext protocol,markup and  
display language,website structure, navigation system, digital media, web application 
environment,web application development: client-side and server-side programming, n-tiers 
application architectures, user centered development process,usably and accessibilities, 
information engineering, development tools, webservices technology, social and security 
issues.  The laboratory component covers web sensing and implementation using 
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professional development tools with appropriate selected content type and format and 
usability issue concerned. 
 
รหัสวิชา    2030325 การเขียนโปรแกรมส าหรับเครือข่าย  

Network Programming 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  2030315 พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

3(1-4-4) 

           พ้ืนฐานของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี การเขียนโปรแกรมซอกเกต ซอกเกตแบบยูดีพีและทีซีพี        
การมัลติเพล็กซ์อินพุต/เอาต์พุต การแปลงระหว่างชื่อและแอดเดรส โปรโตคอลหลักในระบบยูนิกซ์ อินพุต/
เอาต์พุตแบบไม่มีการกีดขวาง บรอดคาสติ้งและมัลติคาสติ้ง เทรด การเข้าถึงชั้นดาต้าลิงก์ การสื่อสาร
ระหว่างโพรเซส หน่วยความจ าแบบแบ่งปัน   การจัดล าดับข้อความ และเซมาฟอร์ 
          Basics of TCP/ IP, socket programming, UDP and TCP sockets, Input/ Output 
multiplexing, name and address conversions, unix domain protocols, non- blocking 
Input/ Output, broadcasting andmulticasting, threads, data- link layer access, interprocess 
communication, shared memory, message queues, and semaphores. 
 
รหัสวิชา    2030326 พื้นฐานหุ่นยนต์ศาสตร์  

Foundation of Robotics 
3(1-4-4) 

          สถานภาพเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติในปัจจุบัน จลศาสตร์และพลศาสตร์ของ 
หุ่นยนต์ดรรชนีความคล่องแคล่ว การควบคุมต าแหน่งและแรง หุ่นยนต์  อันชาญฉลาด หุ่นยนต์แกนเกิน 
สัมพันธ์ภาพระหว่างมือและตาในระบบจริงเสมือน 
           Current status of robotics and automation technology.  Kinetics and dynamics of 
robotics manipulators.  Index of Dexterity, Positions and force control.  Intelligent robotic 
system, The Relationship between hands and eyes in virtual reality. 
 
รหัสวิชา    2030327 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Commerce 
3(1-4-4) 

          การท าธุรกิจบนเว็บ วิธีการท าธุรกิจแบบดั้งเดิมและการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
กระบวนการสั่งสินค้าและการช าระเงิน กฎหมายและการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ 
ยุทธศาสตร์และวิธีการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการรวมข้อมูลเข้ากับโครงสร้างระบบธุรกิจที่มี
อยู่เดิม 
          Business on the web, traditional and electronic commerce, technologies used to 
place orders and for payment processes, legal issues and security protection, steps of web 
site implementation, strategies and solutions available in building electronic commerce web 
sites and integration of data into existing business infrastructure 
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รหัสวิชา    2030328 การท าเหมืองข้อมูล 
DataMining 
เงื่อนไขของรายวิชา  : 2030310 ระบบฐานข้อมูล 

3(1-4-4) 

          แนวคิดพ้ืนฐานของการท าเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเทคนิคและตัวแบบประเด็น
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและจริยธรรม ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล วิธีการท าเหมืองข้อมูล 
ตารางการตัดสินใจ ต้นไม้ส าหรับการตัดสินใจ กฎการจัดหมวดหมู่ การท าคลัสเตอร์ ตัวแบบทางสถิติ และตัว
แบบเชิงเส้น 
          Basic concepts of data mining, data mining applications, techniques and models, 
ethics and privacy issues, data mining software sets, data mining methodologies, decision 
tables, decision trees, classification rules, clustering, statistical models, and linear models. 
 
รหัสวิชา    2030329 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ  

Object-Oriented Analysis and Design 
3(1-4-4) 

          ภาพรวมของการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ วิธีการสร้างตัวแบบวัตถุที่วิเคราะห์ได้และการ
ออกแบบจากความต้องการของระบบ แนวคิดและการใช้งาน UML การขยายแนวคิดจากการวิเคราะห์ไป   
สู่การออกแบบซึ่งพร้อมที่จะน าไปสร้างเป็นซอฟต์แวร์ 
          An overview of the object-oriented analysis and design, the analysis and design of 
object models in accordance with system requirements, the concepts and application of 
UML, the expansion of concepts derived from the analysis into design ready for software 
construction. 
  
รหัสวิชา    2030430 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  

Internet of Things 
3(1-4-4) 

          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม การควบคุมการท างาน
ของอุปกรณ์ IoT ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ IoT การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
          Introduction to IoT; working with sensor and actuators; connecting an IoT device to 
Internet; creating network of IoT devices; building smart application with IoT; IoT data 
analytic. 
 
รหัสวิชา    2030431 ระบบฝังตัว 

Embedded System 
3(1-4-4) 

          เรียนรู้ระบบฝังตัว พ้ืนฐานในภาพรวมข้อก าหนดของการออกแบบระบบฝังตัว ศึกษาถึง
ความก้าวหน้าด้านอุปกรณ์และโปรแกรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาระบบฝังตัว ศึกษาระบบฝังตัวแบบง่าย   
เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ และทดลองใช้งาน ศึกษาระบบฝังตัวที่มีประสิทธิภาพยืดหยุ่นสูงขึ้น เช่น อุปกรณ์
วงจรรวมที่สามารถโปรแกรมได้  และทดลองใช้งาน 
          Embedded system overview, design challenge and optimizing design metrics, recent 
hardware and software for embedded system implementation, simple microcontroller and 
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applications, more high efficiency devices such as complex programmable logic device and 
applications. 
 
รหัสวิชา    2030432 การออกแบบระบบเครือข่าย 

Network Design 
เงื่อนไขของรายวิชา  :2030320 การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่าย 

3(1-4-4) 

         อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย ระดับชั้นของสถาปัตยกรรมเครือข่าย  การวิเคราะห์แนวคิดและ
สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายท้องถิ่นโดยอ้างอิงมาตรฐาน IEEE เทคนิคการสลับสายและการมัลติเพล็กซ์ 
การเชื่อมต่อทางกายภาพ การแพร่กระจายสัญญาณ การซิงโครไนซ์ การจัดเฟรม การควบคุมความผิดพลาด 
การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติในการตรวจจับและควบคุมความผิดพลาด เทคโนโลยีใหม่ของ
อุปกรณ์เครือข่าย 
          Introduction to network components, layering of network architecture, analysis of 
Local Area Network (LAN) concepts and architecture based on IEEE standards, switching and 
multiplexing techniques, physical link, signal propagation, synchronization, framing, error 
control, applications of probability and statistics in error detecting and control, new 
technologies of network devices. 
 
รหัสวิชา    2030433 การพัฒนาระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์  

Client-Server System Development 
3(1-4-4) 

          สถาปัตยกรรมระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์การเปรียบเทียบระหว่างสถาปัตยกรรมระบบไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์กับสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์การสร้างระบบสารสนเทศโดยใช้สถาปัตยกรรมระบบไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์ในสภาวะแวดล้อมระบบปิด ข้อดีและข้อเสีย การลดค่าใช้จ่ายในระบบ การปรับขนาด การพัฒนา
ระบบงานจริงที่ใช้ระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ 
          Client server architecture, Comparison between client- server architecture and 
integrated architecture, Information system creation center using client server architecture 
in a closed system environment, Advantages and disadvantages,Reducing the cost of the 
system, Resizing, and A development of systems that use a client-server system. 
 
ข)  กลุ่มวิชาโครงงาน 
รหัสวิชา    2030434 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

Computer Technology Project 
3(0-6-3) 

           การศึกษาปัญหาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา โครงงานที่ท าจะต้องเป็นโครงงานที่ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา โดยการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัยและน าเสนอ 
           Systematic study of computer Technology project 1 under advice of advisory 
instructor, by using basic knowledge on computer Technology including applying learned 
concept and technique, preparation and presentation. 
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วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา    2030335 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Profession Experience in Computer Technology 
3(270) 

          นักศึกษาฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  270 ชั่วโมง 
ในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน จะต้องท ารายงานประกอบ  
          Trainee enter an industrial training program with the industrial sector, the business sector, or 
other public organizations for a period of at least 270 hours. Trainee is required to do the report  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ .ศ. ๒๕๕๙ 
........................................ 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ

ก ากับส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรยีนระดับปรญิญาเขา้สู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเรื่องข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)(๓) และ (๔) ประกอบกับมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี 
๑๗มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด๑ 
บทท่ัวไป 

................................ 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๙” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง

อื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะและจัดการเรียนการสอน ตามประกาศแบ่งส่วนราชการโดยกฎกระทรวงหรือโดยประกาศของสภา
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีสังกัดมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะและจัดการเรียนการสอน 

“คณะก ร รมก า รปร ะจ าคณะ ” หมายความว ่า คณะกร รมกา รต ามมาต ร า ๔๑  ว ร รคสอง  แห ่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจ าในหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่าง
อื่นที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “สถาบันอุดมศึกษา”หมายความว่าสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”หมายความว่าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ที่รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและมีมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ของหลักสูตรที่
เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรใน
เวลาเดียวกันได้ แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก ๑ 
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ ไม่เกิน ๒ คน  

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาตามค าสั่งแต่งตัง้

ของมหาวิทยาลัย 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดีเจ้าสังกัด เพื่อให้ท าหน้าท่ีควบคุม 
แนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ข้อ ๔ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ ให้
อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา 

................................ 
 ข้อ๕ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ ดังนี้ 

๕.๑  ระบบทวิภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วย
กิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

๕.๒  ระบบไตรภาค๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

๕.๓  ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมรีะยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 

มหาวิทยาลัย อาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้ และให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 ข้อ  ๖  รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบผสมผสานดังน้ี 

๖.๑  โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
๖.๒  โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
๖.๓  โปรแกรมเรียนนอกเวลาราชการเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลาราชการ 
๖.๔  โปรแกรมเรียนทางไกลโดยใช้ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียงวีดิทัศน์ ๒ ทางหรือ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
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๖.๕ โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราวๆคราวละ ๑ 
รายวิชาหรือหลายรายวิชาซึ่งอาจจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 

๖.๖ โปรแกรมนานาชาติเป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในเวลาและ
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับโปรแกรมในต่างประเทศ 

๖.๗ โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ให้เป็นไปตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖.๘ โปรแกรมโครงการพิเศษ  
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรทั้งนี้จะต้องจัดให้ได้

เนื้อหาสมดุลกับจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสตูรโดยการเทียบหน่วยกิตตามข้อ๗และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ๗การคิดหน่วยกิต 

๗.๑ ระบบทวิภาค 
๗.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๗.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๗.๑.๓ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๗.๑.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงการหรือ

กิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
การจัดการศึกษาระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ดังน้ี 

๗ .๒ ระบบไตรภาค 
๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๓๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
๗.๓ ระบบจตุรภาค 

  ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข้อ ๘  เกณฑ์มาตรฐานส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของข้อบังคับนี้ตามหมวดนี้ เป็นต้นไป ให้ใช้ระบบทวิภาค 
กรณีการศึกษาระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคหรือระบบอื่น ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาค 
 

หมวด๓ 
หลักสตูร 

........................................ 
 ข้อ  ๙  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล ให้การ ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา บน
ฐานความเช่ือว่า ก าลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของ การเป็นพลเมืองดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและมี
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน และทัดเทียมมาตรฐานสากล 
 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้ ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
 ข้อ  ๑๐  หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบ่งออก เป็น ๒ กลุ่มดัง 
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๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๑๐.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้น

ความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
๑๐.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงโดยใช้หลักสูตรปกติ ที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับ
ศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือสมรรถนะและทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหา
สาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บท้ายชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการเท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)ได้ เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วให้มีความรู้วิชาการมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงข้ึน 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอน
อยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และ
ท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ 

ข้อ ๑๑ การจัดหลักสูตร 
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อย

กว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๑๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา 

๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๑๗ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 
๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 ข้อ  ๑๒  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี
สัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

๑๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจ ต่อการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิง่ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการ ใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
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การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อ
นับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๑๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่งหมายให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังน ี้ 

๑๒.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ 
หน่วยกิต 

๑๒.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๒.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า ๔๒ 
หน่วยกิต ในจ านวนนี้ต้องเป็นรายวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 

๑๒.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต 
๑๒.๒.๕ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 

๑๐๘ หน่วยกิต 
  มหาวิทยาลัย อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ 
โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตและวิชาโทมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่
จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกติ 
  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องมีการเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๑๒.๓ หมวดวิชาเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจโดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิต 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะหรือ
หมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรเีขา้
สู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข้อ  ๑๓  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ทุกหลักสูตรต้องก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตาม
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๗ ด้าน คือ 
  (๑) การก ากับมาตรฐาน 
  (๒) บัณฑิต 
  (๓) นักศึกษา 
  (๔) อาจารย์ 
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  (๗) มาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ทาง
ภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๑๔  การพัฒนาหลักสูตร 
 ทุกหลักสูตรต้องมีการพัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ 
ปี ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และทุกรอบ ๖ ปี ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
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 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ล้าสมัย หรือไม่ได้พัฒนาหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 
จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัตขิองอาจารย์ 

………………………………… 
 ข้อ  ๑๕  จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

๑๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
  ๑๕.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน
อย่างน้อย ๕ คน 
  กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จ านวน มหาวิทยาลัย ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  ๑๕.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเทา่ 
หรือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
  ในกรณีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ให้สามารถท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี
ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ข้อ  ๑๖  จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  ๑๖.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
  กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นให้มีบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้น อาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้น มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
  ๑๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน
อย่างน้อย ๕ คน 
  ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็น
อาจารย์ประจ า หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้น
ร่วมกัน แต่ทัง้นี้ ต้องไม่เกิน ๒ คน 
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  กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น ให้มีบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
  กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คนและหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน 
๓ 
  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จ านวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  ๑๖.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเทา่ 
หรือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
  ในกรณีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
  กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นให้มีบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้น อาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
 

หมวด ๕ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

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

ข้อ ๑๗คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๑๗.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี 
และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) 
หรือเทียบเท่า ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ จะต้องมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน ในหลักสูตรปริญญาตรี
แบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่ง มีผลการเรียนต่ ากว่า ๓.๕๐ จะถือว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้าและให้มี
คุณสมบัติเป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ 
  ๑๗.๒  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  ๑๗.๓  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  ๑๗.๔  ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑๗.๕  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน 
  ๑๗.๖  ไม่เคยถูกคัดช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดวินัยกรณีทุจริต 
  ๑๗.๗มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้เป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๑๘  การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
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ก าหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๑๙ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๑๙.๑ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช าระเงินตามระเบียบในวันเวลาและสถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๙.๒ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันเวลาและ
สถานที ่ที ่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ ์ที ่จะขึ ้นทะเบียนเป็น นักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้ง เหตุขัดข้องให้
มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันท่ีก าหนดให้รายงานตัวและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องมารายงานตัวภายใน ๗ 
วัน นับจากวันสุดท้ายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  ๑๙.๓ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเป็นนักศึกษาระบบใด  
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเป็นนักศึกษาระบบนั้นด้วย 
  ๑๙.๔ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษา
ใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษาน้ัน 
 ข้อ  ๒๐  การเปลี่ยนระบบการศึกษา 
ในกรณีที ่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ ่งมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนระบบการศึกษาได้ทั้งนี้ 
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการ
เปลี่ยนระบบการศึกษาโดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องจากระบบการศึกษาเดิม 

ข้อ  ๒๑ การพ้นสภาพนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   ๒๑.๑ ขาดคุณสมบัติตามข้อ๑๗ 
   ๒๑.๒ ตาย 
   ๒๑.๓ ลาออก 
  ๒๑.๔ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย  
   ๒๑.๕ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก หรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๒๑.๖ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือไม่ลงทะเบียนเรียนให้
เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัด 
  ๒๑.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๓ 
สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากอธิการบดี ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนสอบ
ปลายภาค 
  ๒๑.๘ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๑ 

๒๑.๙กระท าการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรให้คัดชื่อออกหรือให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
  ๒๑.๑๐ ต้องโทษถึงที่สุดให้จ าคุกโดยค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอัน
ได้กระท าโดยประมาท 
  ข้อ  ๒๒  การคืนสภาพนักศึกษา 
 นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๒๑.๖ และ ๒๑.๗อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณบดี และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีและต้องช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
นักศึกษาย้อนหลัง 
 ข้อ ๒๓ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
  ๒๓.๑ นักศึกษาที่จะเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ 
  ๒๓.๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ บริหาร
หลักสูตรเดิมและประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรใหม่ และให้คณบดีอนุมัติ แล้วแจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๒๓.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องช าระค่าธรรมเนียม ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ๒๔การย้ายวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษา 
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   ๒๔.๑ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้หรือได้รบัคัดเลือกให้เข้าศึกษาณวิทยาเขตหรอืศูนย์การศึกษาใดจะตอ้ง
ศึกษาณวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษานั้นมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาย้ายไปศึกษาณวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษา
อื่นเว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 
  ๒๔.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ย้ายวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษา ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาณ
วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษาเดิม 

ข้อ  ๒๕  การย้ายคณะ 
๒๕.๑ นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะต้องได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกให้พักการศึกษาและมีหน่วยกิต สะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิตและมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะก าหนด 
  ๒๕.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ จะต้องยื่นเอกสารต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๒๕.๓ การย้ายคณะจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณบดีเจ้าสังกัดเดิม และได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 

๒๕.๔ นักศึกษาที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะที่ตนย้ายเข้าอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
  ๒๕.๕ ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เข้าศึกษาในคณะเดิม 

๒๕.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
สามารถย้ายคณะได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

๒๕.๗ การโอนรายวิชาและรายวิชาที่จะโอน ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาย้ายเข้า 
๒๕.๘ นักศึกษาท่ีย้ายคณะให้ค านวณระดับคะแนนเฉลีย่สะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิให้โอนมา

จากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเข้าศึกษาด้วย 
ข้อ ๒๖  การรับโอนนักศึกษา 

๒๖.๑ มหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และก าลังศึกษาในหลักสูตร ที่ มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

๒๖.๒ การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
๒๖.๓ นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับโอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๒๖.๓.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ๑๗ แห่งข้อบังคับนี ้
๒๖.๓.๒ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ ไม่นับ

ภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
๒๖.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า๔ สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๒๖.๕ นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ 
ให้นับระยะเวลาศึกษาต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม 

ข้อ  ๒๗การโอนหน่วยกิตรายวิชา 
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษา

มาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอื่นหรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การโอนผลการเรียนการเทียบโอนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๖ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

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

ข้อ๒๘นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้แนะน าการวางแผนการศึกษา และในการลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาทุกครั้ง 
 ข้อ  ๒๙  หน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษามีดังนี ้

๒๙.๑ ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่ก าหนด
ไว ้

๒๙.๒ ให้ค าแนะน าในเรื่องข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
๒๙.๓ รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การขอถอนขอเพิ่มหรือขอยกเลิกรายวิชา และจ านวนหน่วยกิ

ตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา 
๒๙.๔ แนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
๒๙.๕ พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
๒๙.๖ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๒๙.๗ รับผิดชอบดูแล ความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษา รายงานให้ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพื่อน าเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป  
 

หมวด ๗ 
การลงทะเบียนเรียน 

............................................. 
ข้อ๓๐ การลงทะเบียนเรียน 

๓๐.๑ ก าหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
๓๐.๒ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  ๓๑  จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
๓๑.๑ นักศึกษา มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่

เกิน ๒๒ หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๓๑.๒ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่ได้ก าหนด นักศึกษาต้องยื่นค า

ร้องขออนุมัติจากคณบดี แต่เพิ่มได้ ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๓ หน่วยกิต 
๓๑.๓ การลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดจะกระท าได้เฉพาะนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร และเหลือ

รายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๑.๑ ให้ลงทะเบียน เท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ
ได้ 

หากมหาวิทยาลัย มีเหตุผลและความจ าเป็น หรือมีข้อตกลงเฉพาะในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
อื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น อธิการบดีอาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่าง ไปจากท่ีก าหนดไว้ข้างต้น
ได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 ข้อ  ๓๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ (Audit) 

๓๒.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต
ไม่บังคับให้นักศึกษาสอบและมีผลการเรียนเป็น AU 

๓๒.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิตได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น และต้องช าระค่าหน่วยกิตตามรายวิชาที่เรียนและให้ระบุในการลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
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๓๒.๓ การลงทะเบียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงในช่องผลการเรียนรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

๓๒.๔ มหาวิทยาลัย อาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกใดๆที่มิใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาพิเศษได้แต่ผู้นั้น
จะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรและจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  ๓๓  นักศึกษา อาจลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้ลงทะเบียนจาก
ทั้งมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนก าหนด หรือตามข้อตกลงของทั้งสอง
มหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ข้อ  ๓๔  การขอถอนขอเพิ่มหรือขอยกเลิกรายวิชา 

๓๔.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน หมู่เรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผ่านการอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด 

๓๔.๒ การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
และสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๓๔.๓ การขอยกเลิกทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียนต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ก่อนถึงวันแรกของวัน
สอบปลายภาค เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาปกติและ ๑ สัปดาห์ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๓๔.๔ นักศึกษาที่ขอถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา ภายใน ๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติหรือ ๑ สัปดาห์
ของภาคการศึกษาฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มีสิทธิได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ที่ถอนโดยได้รับเงินคืนเต็ม
จ านวนหากพ้นก าหนดเวลานี้ จะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน 

๓๔.๕ การขอถอนรายวิชา ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะไม่บันทึก W (Withdrawn) หากขอถอนรายวิชาเรียนหลังจาก ๓๐ วันของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือ ๑๕ วันของภาคการศึกษาฤดูร้อน แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา จะบันทึก W ใน
รายวิชานั้นๆ  

๓๔.๖ นักศึกษามีสิทธิที่จะขอยกเลิกรายวิชาเรียนได้ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
แต่จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือ จะต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หากมีความจ าเป็นต้องยกเลิกรายวิชาเรียนหลังจาก ๖๐ วัน 
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อยกเลิกรายวิชาเรียนแล้ว จ านวนหน่วยกิตคงเหลือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต จะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด ท้ังนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบปลายภาค 

๓๔.๗  การลงทะเบียนเร ียนรายวิชาหนึ ่งรายวิชาใด ที ่ม ีว ิชาบังคับก่อน ( Prerequisite)  มี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๓๔.๗.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนและได้ผลการเรียนรายวิชาบังคับก่อน มิฉะนั้น ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ เป็นโมฆะ เว้นแต่ ได้รับอนุมัติ
จากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียนได้ 

๓๔.๗.๒ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่เคยสอบได้ F 
มาแล้ว โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
 ข้อ๓๕การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

๓๕ .๑ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนมิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ทั้งนี้จะต้องด าเนินการรักษาสภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นด้วย 

๓๕.๒ นักศึกษาที่เรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่มีระดับคะแนนตัวอักษรต่ ากว่า B เพื่อให้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระหว่างเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๑หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดสภาพ
การเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษานั้นๆ 
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 ข้อ  ๓๖  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอน ใน
วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การผ่อนผัน การลดหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอ านาจของอธิการบดี  
 ข้อ๓๗  การลา 

๓๗.๑นักศึกษามีสิทธิลาป่วย หรือการลากิจได้ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น กรณีลาป่วยหรือการลากิจ ที่ไม่เกิน ๑๕ วัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาในการอนุมัติ หากเกินจาก
นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด 

๓๗.๒ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาแล้ว มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการสอบ การนับเวลาเรียน และสิทธิอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือการสอบ 
 ข้อ๓๘  การลาพักการศึกษา 

๓๘.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
๓๘.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
๓๘.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 
๓๘.๑.๓ ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 

๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

๓๘.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาได้ถ้าได้ลงทะเบียน
โดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัย มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๓๘.๒ การลาพักการศึกษานักศึกษาต้องยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษาที่ลาพัก
การศึกษากรณีการลาพักการศึกษาในกรณีข้อ๓๘.๑.๑ – ๓๘.๑.๓ โดยให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๓๘.๓ การลาพักการศึกษากระท าได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ ทั้งนี้ การลาพัก
การศึกษาทุกครั้ง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

๓๘.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๘.๑.๓ และข้อ ๓๘.๑.๔ให้นับ
ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๓๘.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าเรียนต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนต่อ
คณบดีเจ้าสังกัดก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์และให้คณบดีแจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๓๘.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  ๓๙  การลาออก 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
และได้รับอนุมัติโดยคณบดีที่สังกัด  
 

หมวด ๘ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
............................................. 

 
 ข้อ  ๔๐การมีสิทธิเข้าสอบ 
  ๔๐.๑ นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษา ต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   ๔๐.๑.๑มีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๔๐.๑.๒กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และคณบดี
พิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
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  ๔๐.๒นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔๐.๑.๑ หรือข้อ ๔๐.๑.๒ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาให้ผลระดับ
คะแนนตัวอักษรเป็น F หรือตัวอักษรเป็น U แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๔๑ระเบียบการสอบ 
  ๔๑.๑  การก าหนดจ านวนครั้ง วิธีการสอบ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจ าวิชา 
  ๔๑.๒  ระเบียบการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๔๑.๓  นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบตามก าหนดโดยมีเหตุผลความจ าเป็น จะต้องยื่นค าร้องขอสอบต่อคณะ 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันสอบวิชานั้น และสอบให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันสอบตามปกติของวิชานั้น หากพ้น
ก าหนด ให้ถือว่าขาดสอบ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องสอบเกิน๑๕ วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีทั้งนี้ หากไม่อาจปฏิบัติตาม
ความดังกล่าวได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี 
  ๔๑.๔ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตกได้ระดับคะแนนอักษรเป็น  F ในวิชานั้น  และถือว่า
ผิดวินัยนักศึกษา จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ข้อ๔๒การวัดผลการศึกษา 
 การวัดผลการศึกษาอาจกระท าได้ระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีสอบย่อย ท ารายงาน งานท่ีแบ่งกันท าเป็นหมู่คณะ 
การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา การเขียนสารนิพนธ์ประจ ารายวิชา หรืออื่นๆและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จะมีการสอบ
ปลายภาคส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา ( Course 
Specification) ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนหลังสอบปลายภาคการศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่
ต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามประกาศการส่งผลการเรียนของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีทดสอบเทียบความรู้ แทนการวัดผลการศึกษาตามความในวรรคก่อนก็ได้ 
 ข้อ๔๓  การประเมินผลการศึกษา 
  ๔๓.๑ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ อนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชาก าหนดให้ใช้ระบบระดับคะแนน
ตัวอักษร ความหมายและระดับคะแนนดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ด ี(Good) ๓.๐ 
C+ ค่อนข้างดี (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Failed) ๐.๐ 

 
๔๓.๑.๑ ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรระดับคะแนนตัวอักษรที่ถือว่า

สอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า D ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาใดเป็น F ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่า
จะสอบได้ ยกเว้น รายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ แล้วให้เปลี่ยนระดับ
คะแนนตัวอักษรวิชาเดิมที่เรียนซ้ าหรือเรียนแทนเป็นตัวอักษร R 

๔๓.๑.๒ ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนตัวอักษรต่ ากว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 
  ๔๓.๒  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรได้ ให้ประเมินผลโดยก าหนดตัวอักษร
ดังนี ้

S ความหมาย ผลการประเมินผ่านเกณฑ์(Satisfactory) 
U ความหมาย ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์(Unsatisfactory) 
I ความหมาย ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
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W ความหมาย การถอนรายวิชาเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
AU ความหมาย การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต(Auditory) 
R ความหมาย การลงทะ เบียน เรี ยนซ้ าหรือ เรี ยนแทน   (Repeated or 
Replaced) 

  ระบบนี้ ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตร บังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ให้เรียนเพิ่ม รายวิชาที่ได้ผลประเมินระดับตัวอักษร U นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้ ตัวอักษร S 
  ๔๓.๓ การให้ระดับคะแนนตัวอักษรเป็น F ในรายวิชาใดจะกระท าได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

๔๓.๓.๑ นักศึกษาสอบตก 
๔๓.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา 
๔๓.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๔๐.๑.๑ หรือข้อ ๔๐.๑.๒ 
๔๓.๓.๔  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
๔๓.๓.๕  นักศึกษาที่ได้ I แต่มิได้ด าเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้ I ให้เสร็จสิ้นภายในภาค

การศึกษาถัดไป 
๔๓.๔ การให้S หรือ U ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่น าหน่วยกิตมาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม 
  ๔๓.๕  การให้  I ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๔๓.๖  การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

๔๓.๖.๑  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนตามข้อ๓๔.๕ 
๔๓.๖.๒  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ๓๘ 
๔๓.๖.๓  นักศึกษาถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
๔๓.๖.๔  นักศึกษาถูกสั่งให้พ้นการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ 
๔๓.๖.๕  นักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจาก I ที่นักศึกษาได้รับตามข้อ๔๓.๕ และครบ

ก าหนดเวลาของการเปลี่ยน  I แล้วแต่การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุดโดยมีหลักฐานที่เช่ือถือได้ 
  ๔๓.๗ การให้ AU ในรายวิชาใด จะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ 
โดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ๓๒ 
  ๔๓.๘  การนับจ านวนหน่วยกิต 
          ๔๓.๘.๑ การนับจ านวนหน่วยกิต เพ่ือใช้ในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับจากทุกรายวิชา 
ที่มีระบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนนในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวน
หน่วยกิตและระดับคะแนนที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย 
  ๔๓.๘ .๒ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชา
ที่สอบได้เท่านั้น  
  ๔๓.๙ การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย 

๔๓.๙.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษา(GPA) ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้นโดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วย
จ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้นการค านวณดังกล่าว ให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะ
ทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่งส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการประเมินเป็น I ไม่ให้
น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

๔๓.๙.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียน
ทั้งหมดตามข้อ ๔๓.๑ เป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิต รวมทั้งหมดการค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ต าแหน่ง 
และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป เพ่ือให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่งส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการ
ประเมินเป็น I ไม่ให้น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย   
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๔๓.๙.๓ การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาเอก  ย้ายหลักสูตร ย้าย
คณะ ให้ค านวณระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ีรับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบหรอืไม่
ก็ตาม   

๔๓.๙.๔ การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่เทียบโอนมาจากสถานศึกษาอื่น และนักศึกษาที่
ส าเร็จอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ ให้คิดเฉพาะระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่าน้ัน 

๔๓.๙.๕ การคิดระดับคะแนนรวม ให้คิดจากคะแนนรวมทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มี
ระดับคะแนนระบุไว้ในข้อ ๔๓.๑ ทั้งรายวิชาที่สอบได้และสอบตกหากรายวิชาใด มีการลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียน
แทนให้คิดระดับคะแนนสุดท้ายท่ีได้รับ 

๔๓.๙.๖ การคิดจ านวนหน่วยกิตสะสม ในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน ให้นับ
จ านวนหน่วยกิตในรายวิชาน้ันเพียงครั้งเดียว 
  ๔๓.๑๐ การแจ้งผลการเรียน 

๔๓.๑๐.๑ มหาวิทยาลัย จะแจ้งผลการเรียนภายหลังจากการประมวลผลการเรียนแล้วเสร็จในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

๔๓.๑๐.๒ มหาวิทยาลัยจะระงับการแจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย  

๔๓.๑๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใดๆ ให้แก่นักศึกษา 
หากนักศึกษาค้างช าระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ๔๔การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  ๔๔.๑ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว และมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า๒.๐๐ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B 
หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นแทนก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๔๔.๒ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกหรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร F จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า
อีก หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

๔๔.๓ ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนเฉลี่ยหรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม นักศึกษา
อาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B 

รายวิชาใดที่เรียนซ้ าหรือเรียนแทนให้น าระดับคะแนนที่ได้ไปคิดระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม โดยระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้จากรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R 
  ๔๔.๔ กรณีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือ
เทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ในระดับอนุปริญญาไม่ได้ 
 ข้อ  ๔๕  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 นักศึกษาจะต้องรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้า
ผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน เนื่องจากประพฤติตนและปฏิบัติงานขัดต่อระเบียบวินัย ผู้ควบคุมซึ่งเป็นอาจารย์ หรือบุคคลจาก
ภายนอก อาจพิจารณาส่งตัวกลับ ฯลฯ ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามความต้องการแห่งหลักสูตรของคณะนั้น
จะได้รับการประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์ (U) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าใหม่ 
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา 

........................................... 
 ข้อ๔๖การส าเร็จศึกษา 

๔๖.๑ นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น 

๔๖.๒ ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้รับรองการส าเร็จการศึกษา และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

๔๖.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
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๔๖.๓.๑ มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม 
๔๖.๓.๒ ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา และมีระยะเวลา

ศึกษาเป็นไปตามข้อ ๑๑ 
๔๖.๓.๓ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า๒.๐๐ 
๔๖.๓ .๔  ต ้อง ไม ่อยู ่ร ะหว ่า งการถ ูกสอบสวนทางว ิน ัยอย ่า งร ้ายแร งตามข ้อบ ังค ับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
๔๖.๓.๕ กรณีเทียบโอนรายวิชาต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาค

การศึกษาปกติ 
 ข้อ๔๗การขอรับปริญญา 

๔๗.๑ นักศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๖.๓ 
๔๗.๒ ให้นักศึกษายื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัยตามวิธีการ ขั้นตอน และใน

วันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔๗.๓ นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา จะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ ต่อ

มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มคีวามประพฤติที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ข้อ  ๔๘ การให้ปริญญา 

๔๘.๑ ปริญญาบัณฑิต  
  นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิต ต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๔๘.๒ ปริญญาเกียรตินิยม  
  มหาวิทยาลัย จะพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๔๘.๒.๑ สอบได้ ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนอักษร C ตามระบบระดับคะแนน หรือไมไ่ด้ 
U ตามระบบตัวอักษร 

๔๘.๒.๒ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือเรียนแทนรายวิชาใด 
๔๘.๒.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่๓.๗๕ขึ้นไป ส าหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑  

หรือได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป ส าหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒ 
๔๘.๒.๔ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
๔๘ .๒. ๕นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนรายวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 
 

  ๔๘.๓ เกียรติบัตรการเรียน 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เกียรติบัตรการเรียนดีและดีเยี่ยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่

ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๔๘.๓.๑นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่๓.๒๕ขึ้นไป 
๔๘.๓.๒ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่๓.๗๕ขึ้นไป 

 ข้อ ๔๙การอนุมัติปริญญาและการให้เกียรติบัตรการเรียน ให้สภาวิชาการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญาและ
เกียรติบัตรการเรียน ที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ แล้วเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาและเกียรติบัตรการเรียน 
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บทเฉพาะกาล 
............................................ 

  
ข้อ ๕๐ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้น า

ประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้มาใช้
บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
                                       ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ 
                             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก  ค 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และ 
การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้  

ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการโอนผลการเรียน การ
เทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ

เรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ข้อ  ๔  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  ๕  ในระเบียบนี้  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลัง
มัธยมตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 “การโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
 “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
 “การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์”  หมายความว่า  การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพ่ือนับเป็น    
หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๖  การโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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๖.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่ เคยเรียนในหลักสูตรที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกินสองปี หรือส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกินห้าปี ส าหรับระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่เคยได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือใช้
นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาสอง
สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค 

๖.๒ รายวิชาที่น ามาโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
ที่ขอโอน และจ านวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่รับโอน หรือไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับโอน  
 ในกรณีที่มีระยะเวลาเรียนหรือส าเร็จการศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ และ/หรือขอโอน         หน่วย
กิตเกินกว่าที่ก าหนดไว้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
แล้วแต่กรณี 

๖.๓ การโอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับระดับปริญญาตรีไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ 

๖.๔ ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาการโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ยื่นค าร้อง 
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S แล้วแต่กรณี และใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี แล้วน าเสนอคณะ กรรมการ
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นการโอนผลการเรียน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้คณะกรรมการประจ าส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๖.๕ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้จ านวน
รายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และน าไปคิดแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

๖.๖  นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
นักศึกษาที่พ้นสภาพหรือส าเร็จการศึกษามาแล้ว เกินระยะเวลาตาม ๖.๑ อาจยื่นค าร้องขอโอน

ผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แล้วแต่กรณี และต้องยื่นค าร้อง
ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในก าหนดเวลาตาม ๖.๑ ด้วย 

 
 ข้อ  ๗  การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๗.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่เคยศึกษาในหลักสูตรที่ เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่ เกินสองปี  หรือส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง มาแล้วไม่เกินห้าปีส าหรับระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่เคยได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือใช้นับเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์นับ
แต่วันเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค 

๗.๒ รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม  



 90  
 

 

 

ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอนหรือไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเทียบโอน  

๗.๓ การโอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับระดับปริญญาตรีไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ์ 

๗.๔ ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการ จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ยื่นค าร้อง 
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S แล้วแต่กรณี และใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B หรือ S  หรือ P แล้วแต่กรณี แล้วน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นการเทียบโอนผลการ
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้คณะกรรมการประจ าส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจากสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๗.๕  นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ จ านวน
รายวิชาและผลการเรียนที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้  แต่ไม่ต้องน าไปคิดแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๗.๖  นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษานักศึกษาท่ีพ้น
สภาพหรือส าเร็จการศึกษามาแล้ว เกินระยะเวลาตาม ๗.๑ อาจยื่นค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นกรณี
พิเศษได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
และต้องยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในก าหนดเวลาตาม ๗.๑ ด้วย  
 ข้อ  ๘  การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๘.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ของนัก ศึกษา เพ่ือนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ากับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ภายในสองสัปดาห์ของภาคการศึกษาแต่ละภาค 

๘.๒ ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง 
คณะกรรมการจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเทียบระดับความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยื่นค าร้อง ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการทดสอบ การประเมิน
แฟ้มสะสมงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมลักษณะ ของนักศึกษาตามมาตรฐานของ
รายวิชาที่เทียบโอน โดยผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S  แล้วแต่กรณี  ส าหรับ
รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  หรือ P แล้วแต่กรณี ส าหรับรายวิชาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แล้วน าเสนอผลการเทียบโอนให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
เทียบเท่ากับรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้คณะกรรมการประจ าส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้
พิจารณาอนุมัต ิ

๘.๓ จ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ และไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
ขอเทียบ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๘.๔ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ 
แต่ต้องไม่น าไปคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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๘.๕ นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
ข้อ  ๙  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หากสอบผ่านและมีหน่วยกิตสะสม

ครบสามในสี่ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา อาจยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือขอโอน
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วเทียบเข้าศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาในสาขาอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ 
จ านวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้และน าไปคิดแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 
 สาขาที่นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาและจ านวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยและต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  ๑๐  ให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ คงไว้ซึ่งสิทธิในการยื่นค า
ร้องตามระเบียบนี้ โดยไม่ขัดต่อก าหนดเวลาการยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน
ก าหนดเวลาตามข้อ ๖.๑, ๗.๑ และ ๘.๑ 
 ข้อ  ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย และ
เมื่อตีความและวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

(นายนิสสัย  เวชชาชวีะ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน 

รายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตรระดับปรญิญาตรี ที่รับนักศึกษา 
ในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนยีบัตร 

วิชาชีพเทคนคิ (ปวท.) หรือเทยีบเท่า ปี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมและหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (ตอ่เนื่อง) 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนือ่ง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
----------------------------------------------------------- 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่  19  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 26  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561 
3. หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษา รุ่น ปีการศึกษา 2561 
    ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการขอปรับปรุงแก้ไข  
   4.1 เพ่ือให้สอดคล้องการเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งความคิดเห็นของบัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิต 
   4.2 เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
   5.1 โครงสร้างหลักสูตรเดิม ก าหนดให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   5.2 หมวดวิชาชีพเดิม ให้เรียนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต  
   5.3 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม 
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1) โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม   

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
นับรวมกับรายวิชาที่ ได้ ศึ กษา
ม าแล้ ว ใ น ร ะดั บ  ป วส .  ห รื อ
อนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 
หมายเหตุ: 
- ปวส. ศึกษามาแล้ว 17 หน่วยกิต 
อ้างอิง : ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการ
เทียบโอนการเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่ ว ไปส าหรั บหลั กสู ต ร ระดับ
ปริญญาตรีที่รับนักศึกษาในระดับ
อนุปริญญา ประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
-  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
มหาสารคาม บังคับ ไม่น้อยกว่า 
33 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
นับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับ 
ปวส. หรืออนุปริญญา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
- กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์    
 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     
 ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       
          ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกติ 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
          ไม่น้อยกว่า   4 หน่วยกิต 
 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
นับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วใน
ระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา ไม่น้อยกว่า 
35 หน่วยกิต 
- กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์   
 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
 ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     
 ไม่น้อยกว่า   5 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
          ไม่น้อยกว่า   4 หน่วยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  18   หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
 
ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
1.  กลุ่มวิชาแกน 
    ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 
 
2.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิชาชีพ บังคับเรียน 

ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
1.  วิชาเฉพาะพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  18   
หน่วยกิต 
-  กลุ่ มวิ ชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

 
2.  วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
- กลุ่มวิชาโครงงาน 
 

3.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ไม่น้อยกว่า  21   หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  18   หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 
 
ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 

 

    ไม่น้อยกว่า  31   หน่วยกิต 
 
3.  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
    ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
 
4.  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
2. วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อย
กว่า 27  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
-  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

   -  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์       
ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
-  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
-  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ            
ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเลือก                                  
ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
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- กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
3.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  83  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 75  หน่วยกิต 

 

1. ตารางเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

ล าดับ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

1 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 

มีการปรับรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ 
มคอ 1 

2 กลุ่มวิชาแกน 
    ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 
2010111 เคมีส าหรับเทคโนโลยี 
2015121 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลย ี
2017102 คณิตศาสตร์ 1 
2018203 สถิติส าหรับเทคโนโลย ี
 
 
 

วิชาเฉพาะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า  18   หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
2010101 เคมี 1 
2015101 ฟิสิกส์ 1 
2017102 คณิตศาสตร์ 1 
2018203 สถิติส าหรับเทคโนโลย ี
 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
  ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 

การเปลี่ยนแปลง 
1. เปลี่ยนแปลงจากกลุ่มวิชาแกนของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 
หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดอยู่ในกลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.  เพ่ิมกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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2030301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
2030302 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
2030303 วัสดุอุตสาหกรรม 
2030404 การจัดการอุตสาหกรรม 
2030405 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี 
2030406 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ บังคับเรียน 
    ไม่น้อยกว่า  31   หน่วยกิต 
 

วิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

การเปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
วิชาชีพ บังคับเรียน ให้อยู่ในหมวดวิชา
เฉพาะด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 
2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
    ไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 
    ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
 

การเปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชาชีพเลือกให้อยู่ในกลุ่ม
วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ภายใต้หมวด
วิชาเฉพาะด้าน 

5  เพิ่มรายวิชา      
2030301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
    Information Technology and Computers 
             3(3-0-6) 

วิชาใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 
2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2030302  ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
     Basic Computer Training  
              3(2-2-5) 
2030303 วัสดุอุตสาหกรรม 
    Industrial materials  
             3(3-0-6) 
2030404 การจัดการอุตสาหกรรม 
    Industrial Management   
             3(3-0-6) 
2030405 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี 
   Human Resources Development and  
Technology Training  
            3(2-2-5) 
2030406 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 
  Occupational safety and health in the  
workplace. 3(3-0-6) 

6 ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
  (1)   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

ปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้  6  ด้าน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
ของกระทรวง ศึกษาธิการ 



 
 

 

 

102 
ล าดับ 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

  (2)   มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญ 
  (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  (5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรและสังคม  
  (6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
  (7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
2.ความรู้ 
 (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
   
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่า
ของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆขององค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็น  
หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ ความส าคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กรสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
2.  ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐานการบริหารจัดการและ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
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 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด
  
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.ทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางเทคโนโลยี 
2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสมในการท างาน 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ 
3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้าน
เทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์
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 (4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะ
กับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย 
และสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2)สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างาน 
 (3)สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถ
สนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถ
ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
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ล าดับ 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนออย่างเหมาะสม  
 (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม 

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
4.5 มจีิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน    
การท างานด้านเทคโนโลยีและการรักษาสภาพแวดล้อม
พลังงาน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.4 มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้งทางวาจา
และลายลักษณ์อักษร และการสื่อความหมายการเลือกใช้
สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องได้ 
6.  ทักษะการปฏิบัติงาน 
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ล าดับ 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

6.1 มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐาน
รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
6.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา ระบบการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 
6.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
6.4 มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบ
โครงงาน (Project oriented) 
6.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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ภาคผนวก  ฉ 
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
1. ชื่อ นายณัฐพงษ์  พันธุ์มณี   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2546 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2 2533 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูพระนคร 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 

4.2 งานวิจัย   
 - 
 

4.3บทความทางวิชาการ 
 

สุนันทา กลิ่นถาวร และณัฐพงษ์ พันธุ์มณี. (2560). “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการแก้โจทย์
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน,” วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม,  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(1), 90-97.               
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นายไชยยันต์  สกุลไทย   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2559 ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 2552 วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพ่ือการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3 2548 ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 

   4.2 งานวิจัย   
 - 
 

   4.3 ต ารา 
 

ไชยยันต์  สกุลไทย. (2557). ตรรกะดิจิตอล. มหาสารคาม : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
95 หน้า (ได้รับลิขสิทธิ์วันที่  20  ตุลาคม  2559  เลขที่ลิขสิทธิ์  347533) 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นางสาวสุนันทา  กลิ่นถาวร   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2558 ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 2549 คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

3 2542 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 

   4.2 งานวิจัย   
 - 
 

   4.3 บทความทางวิชาการ 
 

สุนันทา กลิ่นถาวร และณัฐพงษ์ พันธุ์มณี. (2560). “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการแก้โจทย์
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน,” วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม,  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(1), 90-97.               
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นางปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2553 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ/

แขนงวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2 2547 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 

   4.2 งานวิจัย   
 - 
 

   4.3 บทความทางวิชาการ 
 

Ketwong, P., Hongsa-arparsat, P., Srilaphat, E. & Kaprasit, W. (2017). The Simple Image 
Processing Scheme for Document Retrieval Using Date of Issue as Query. In: 2017 IEEE 
2nd International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP). (pp. 288-291)    
4 – 7 August 2017. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Singapore. 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นายภานุวัฒน์  เกตุวงศ์   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2554 วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2 2548 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 

   4.2 งานวิจัย   
 - 
 

   4.3 บทความทางวิชาการ 
 

Ketwong, P., Hongsa-arparsat, P., Srilaphat, E. & Kaprasit, W. (2017). The Simple Image 
Processing Scheme for Document Retrieval Using Date of Issue as Query. In: 2017 IEEE 
2nd International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP). (pp. 288-291)    
4 – 7 August 2017. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Singapore. 
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ภาคผนวก  ช 
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 

ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรหลักสูตร 
 

  1.ชื่อ  นายสิทธิชัย บุษหม่ัน  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2556 ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2 2540 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3 2533 วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 
4.2 งานวิจัย   
 - 
 
4.3 บทความทางวิชาการ 
 

พิลาศลักษณ์ อาคมศิลป์, สิทธิชัย บุษหมั่น และกาญจนา ค าสมบัติ. (2557).  การพัฒนาบทเรียน
เครือข่ายโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบแอลที เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 8(3) : 231 - 238. 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=143165
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=143165
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=143165
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 

ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรหลักสูตร 
 

  1.ชื่อ  นางกาญจนา  ค าสมบัติ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2545 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 2538 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 
4.2 งานวิจัย   
 - 
 
4.3 บทความทางวิชาการ 
 

พิลาศลักษณ์ อาคมศิลป์, สิทธิชัย บุษหมั่น และกาญจนา ค าสมบัติ. (2557).  การพัฒนาบทเรียน
เครือข่ายโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบแอลที เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 8(3) : 231 - 238. 
 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=143165
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=143165
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=143165
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 

ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรหลักสูตร 
 

  1.ชื่อ  นายเอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์ ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2547 วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2 2537 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
3 2535 อ.วท. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 
4.2 งานวิจัย   
 - 
 
4.3 บทความทางวิชาการ 

 

Ketwong, P., Hongsa-arparsat, P., Srilaphat, E. & Kaprasit, W. (2017). The Simple Image 
Processing Scheme for Document Retrieval Using Date of Issue as Query. In: 2017 IEEE 
2nd International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP). (pp. 288-291)    
4 – 7 August 2017. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Singapore. 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 

ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรหลักสูตร 
 

  1.ชื่อ  นายประภากร  ศรีสว่างวงศ์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 ก าลังศึกษา ปร.ด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2551 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2545 ศศ.บ. (เกีรยตินิยมอันดับ 2) 

สารสนเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 
4.2 งานวิจัย   
 - 
 
4.3 บทความทางวิชาการ 
 

Srisawangwong, P., & Sumonta, K.(2014). Mobile Persuasive Technology: a Review on Thai 
Elders Health Service Opportunity. In Proceedings of 14th International 
Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 
2014), (pp.176-180) 24-26 September 2014. Incheon, Korea. 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 

ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรหลักสูตร 
 

  1.ชื่อ  นายกิตติพงษ์  ชินสุข ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2552 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 2540 วท.ม. สถิติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 
4.2 งานวิจัย   
 - 
 
4.3 บทความทางวิชาการ 
 

ธาดา จันตะคุณ และกิตติพงษ์ ชินสุข. ระบบค้นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยใช้พื้นฐานจีไอเอส (RMU Building and Human Resources 
Searching System based on GIS Approach). Proceedings of CRCI 2015 การ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. (น.388-393) 14-15 กันยายน 2558. 
เชียงใหม่, กรุงเทพฯ.  
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 

ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรหลักสูตร 
 

  1.ชื่อ  นายสิริวิวัฒน์  ละตา ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2553 วท.ม. สาขาวชิาสื่อนฤมิต (New 
Media)  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2 2549 วท.บ. สาขาวิชาสื่อนฤมิต (New 
Media) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 
4.2 งานวิจัย   
 - 
 
4.3 บทความทางวิชาการ 
 
 

สิริวิวัฒน์  ละตา. การสร้างและประยุกต์ใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย. การ
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. (น. 270-274) 24 พฤศจิกายน 
2559. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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ประวัติการศึกษา และผลงานวิชาการ 
ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรหลักสูตร 

 
  1.ชื่อ  นางสาววิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2553 วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2 2550 วท.บ. (เกีรยตินิยมอันดับ 2) 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
   4.1 หนังสือ / ต ารา 
 - 
 
4.2 งานวิจัย   
 - 
 
4.3 บทความทางวิชาการ 
 

Ketwong, P., Hongsa-arparsat, P., Srilaphat, E. & Kaprasit, W. (2017). The Simple Image 
Processing Scheme for Document Retrieval Using Date of Issue as Query. In: 2017 IEEE 
2nd International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP). (pp. 288-291)    
4 – 7 August 2017. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Singapore. 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที่ ๑๓๑๕ /๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

      …………..………..………………  
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้อง 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) , (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม  ที่ ๓๓๐๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่งวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดังรายนามต่อไปนี้  
   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด  พิมพ์พิศาล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายธวัชชัย  โคตรรวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ค าสมบัติ กรรมการ 
๗. อาจารย์ทินกร  คุณาสิทธิ์ กรรมการ 
๘. อาจารย์พวงผกา  คุณาสิทธิ์ กรรมการ 
๙. อาจารย์จักรพันธ์  ศรีวงษา กรรมการ 
๑๐. อาจารย์โสภัค  ไชยชนะ กรรมการ 
๑๑. อาจารย์สุนันทา  กลิ่นถาวร กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ณวัฒน์  นันทะเสน กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ไชยยันต์  สกุลไทย กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ภานุวัฒน์  เกตุวงศ์ กรรมการ 
๑๕. อาจารย์พัชระ  นาเสงี่ยม กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ประภากร  ศรีสว่างวงศ์ กรรมการ 
๑๗. อาจารย์กิตติพงษ์  ชินสุข กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ธาดา  จันตะคุณ กรรมการ 
๑๙. อาจารย์รักถิ่น  เหลาหา กรรมการ 
๒๐. อาจารย์สิริวิวัฒน์  ละตา กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ปรัชญา  ไชยเมือง กรรมการ 
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๒๒. อาจารย์วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์ กรรมการ 
๒๓. นายนิติกร  แสงใส กรรมการ 
๒๔. นางสาวเพ็ญนภา  พุดสุด กรรมการ 
๒๕. นายศุภชัย  ใบปอด กรรมการ 
๒๖. อาจารย์ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 หน้าที่   ปรับปรุงหลักสูตรให้ด า เนินไปด้วยความเรียนร้อย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยก าลังเต็มความสามารถ เพ่ือให้งาน
ด าเนินไปด้วยความเรียนร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 

สั่ง   ณ  วันที่  ๑๙เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

            
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  อัญญะโพธิ์) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที่ ๔๑๔๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
............................................................. 

 

       ด้วยกลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามจะด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)เพ่ือให้
การจัดวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  
ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑),(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ ๓๓๐๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรดังผู้มีรายนาม
ต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ประยงค์  ฐิติธนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด  พิมพ์พิศาล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  ขันค า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายธวัชชัย  โคตรรวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. อาจารย์ ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  ศรีลาพัฒน์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ค าสมบัติ กรรมการ  
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยนัต์  สกุลไทย กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ทินกร  คุณาสิทธิ์ กรรมการ 
๑๒. อาจารย์พวงผกา  คุณาสิทธิ์ กรรมการ 
๑๓. อาจารย์จักรพันธ์  ศรีวงษา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์โสภัค  ไชยชนะ กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ณวัฒน์  นันทะเสน กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ภานุวัฒน์  เกตุวงศ์ กรรมการ 
๑๗. อาจารย์พัชระ  นาเสงี่ยม กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ประภากร  ศรีสว่างวงศ์ กรรมการ 
๑๙. อาจารย์กิตติพงษ์  ชินสุข กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ ดร.ธาดา  จันตะคุณ กรรมการ 
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๒๑. อาจารย์ปิยาภรณ์  หงสอาภาสัตย์ กรรมการ 
๒๒. อาจารย์รักถิ่น  เหลาหา กรรมการ 
๒๓. อาจารย์สิริวิวัฒน์  ละตา กรรมการ 
๒๔. อาจารย์ปรัชญา  ไชยเมือง กรรมการ 
๒๕. อาจารย์วิไลลักษณ์  กาประสิทธิ์ กรรมการ 
๒๖. นายนิติกร  แสงใส กรรมการ 
๒๗. นางสาวเพ็ญนภา  พุดสุด กรรมการ 
๒๘. นายศุภชัย  ใบปอด กรรมการ 
๒๙. อาจารย์ ดร.สุนันทา  กลิ่นถาวร กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรให้ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย  
 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยก าลังเต็มความสามารถ เพ่ือให้งาน
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณที่จัดสรรให้กลุ่มโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 สั่ง  ณ  วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์) 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปฏิบัติราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
 
 


