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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

 

หมวดที่ 1 

ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร 
........................................................................................ 

 

1.  ชื่อหลักสูตรและรหัส  

  ภาษาไทย :   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Information Technology 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

  ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science  ( Information Technology )  

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

 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

 - 

  

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 5.2 ภาษาท่ีใช 

  ภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเขาศึกษา   

  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

  5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

      - ไมม ี- 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

   ครั้งที่  2/2558  วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

  สภาวิชาการ อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

   ครั้งที่  6/2558  วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

   ครั้งที่ 9/2558  วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

      เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปการศึกษา 2562 

 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

     8.1  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

     8.2  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     8.3  นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 

     8.4  นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาระบบและซอฟตแวร 

     8.5  ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย 

     8.6  ผูจัดการโครงการสารสนเทศ 

     8.7  นักพัฒนาเว็บไซต 

     8.8  ผูจัดการซอฟตแวร 

     8.9  ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     8.10  นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
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9.  ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 

ที่ ตําแหนง ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สถานบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

พ.ศ. 

1. อาจารย นายวีระพน  ภานุรักษ 

3-4603-00651-73-3 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

2551 

 

2541 

2. อาจารย นางวงษปญญา นวนแกว 

3-3412-00023-24-4 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

 

2547 

3. อาจารย นายวรวิทย  สังฆทิพย 

1-1199-00134-02-5 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัย  

มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม 

2555 

 

2553 

4 อาจารย นางสาวมณีรัตน  ผลประเสริฐ 

3-3498-00175-97-2 

วท.ม. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2552 

 

2547 

5 อาจารย นางเดือนเพ็ญ  ภานุรักษ 

3-4608-00126-33-6 

คม. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

 

คบ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

สถาบันราชภัฏ

มหาสารคาม 

2553 

 

2541 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

   11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดกลาวถึง การ

เผชิญสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลกระทบ

อยางรุนแรงตอประเทศไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี นอกจากน้ี การเขาสูประชาคม
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อาเซียนไดสงผลกระทบตอการแขงขันทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ัน จึงตองมีการเตรียมความ

พรอมเพื่อสรางภูมิคุมกันใหธุรกิจดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแขงขันกับตางชาติได 

นอกจากน้ี กลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเปาหมายยุทธศาสตรของกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2563 (ICT2020) ได

กลาวถึง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และโทรคมนาคมของประเทศไทยในระยะ 10 ป ใหมีความเขมแข็งเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก และเพื่อใหหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน นํากรอบนโยบายไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนน

ยุทธศาสตรหลักคือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารแหงอนาคต 

      11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และ

การใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและ

อินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยาง

ตอเน่ือง การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคา

และคาใชจายที่ถูกลง เชน โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารตโฟนและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(Notebook) เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมีความเร็วสูงพอที่จะใชสื่อสารแบบสื่อประสมได และ

เครือขายไรสายความเร็วสูงอยาง Wi-Max ซึ่งจะนําไปสูสังคมที่มีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง

ตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งน้ีจําเปนจะตองใชนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและ

วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยช้ีนําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงน้ีเปนไปในรูปแบบที่

สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

              ผลกระทบจากสถานการณดานเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงจําเปนตอง

ปรับปรุงหลักสูตร ในลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันทางธุรกิจคอมพิวเตอรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

โดยการผลติบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมี

ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจใน

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
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เปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 

และการผลิตบัณฑิตที่เกงและดี 

 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

   ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม จึงตองมีการปรับปรุง

หลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 

และมุงธํารง ปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและดี เน่ืองจาก การใชอินเทอรเน็ตที่แพรหลาย จึงเปน

ชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมจากตางประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหพฤติกรรม และคานิยมของนักศึกษา

เปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทาง

วิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสาร และสังคม ภายใตวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรที่ตองใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ

เรียนรู เน่ืองจากองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ มากจากทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ีสามารถรับ

งานจากตางประเทศเขามาทําในประเทศไทย และมีโอกาสไดไปทํางานที่ตางประเทศดวย การสื่อสารทั้ง

พูด ฟง เขียน อาน ทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษเปนสิ่งสําคัญกับความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตร 

จึงตองมีการปรึกษากับคณะที่เปดสอนทางภาษาอังกฤษและปรับใหเหมาะสมกับหลักสูตร มากกวาวิชา

ภาษาอังกฤษทั่วไป นอกจากน้ียังมีวิชาพื้นฐานความรูทางธุรกิจ การจัดการ เพื่อการนําความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต ตลอดจนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

         - ไมม ี- 

 13.3 การบริหารจัดการ  

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอื่น ในคณะที่

เกี่ยวของ ดานเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ โดยความรวมมือในการประสานงานกับ

สาขาวิชาอื่นน้ัน เปนการเปดโอกาส มิไดกําหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แตข้ึนอยูกับความ

จําเปนของหลักสูตรอื่น โดยหากมีการบริการการเรียนการสอนใหหลักสูตรอื่น จะมีการเรียนและ

ประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงานใหแกหลักสูตรใชหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2 

 ขอมูลเฉพาะของหลกัสตูร 

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

 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

     1.1  ปรัชญา 

   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตงานดานโปรแกรม 

การสื่อสารขอมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นใน

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     1.2 วัตถุประสงค 

  1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล เครือขาย และอินเทอรเน็ต

เพื่อใหสามารถวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคช่ัน รวมถึงการประยุกตใชงานทั้งบน

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเคลื่อนที่  ไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม  

          1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอ

สังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม  

  1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการสื่อสารและทํางานเปนทีม ปรับตัวเขากับการ

ทํางานในองคกร ประสานงานกับกลุมคนไดหลากหลาย สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานของ

องคกรได 

  1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรและเทคโนโลยีใหมไดดวยตนเอง 

โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน สําหรับการเรียนรู มีทักษะการใชอุปกรณหรือเครื่องมือที่

จําเปนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  
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2. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
 

แผนการปรับปรุง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรงุหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีมาตรฐานไม 
ตํ่ากวาที่ สกอ. กําหนด 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พื้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล (ACM/IEEE) 

- ติดตามประเมินหลกัสูตร
อยางสม่ําเสมอ 

- เอกสารปรบัปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในความตองการของผูใช
บัณฑิตและผูประกอบการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะ ความรู 
ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอนและบรกิารวิชาการ ให

มีประสบการณจากการนํา

ความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปปฏิบัติงานจรงิ 

- สนับสนุนบุคลากรดานการ

เรียนการสอนใหทํางาน

บริการวิชาการแกองคกร

ภายนอก 

- อาจารยสายปฏิบัติการตอง

มีใบรบัรองวิชาชีพใน

สาขาวิชาที่สอนปฏิบัติ 

(Workshop Certificate) 

- ปริมาณงานบรกิารวิชาการ

ตออาจารยในหลกัสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 

 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
................................................................................ 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ  

  1.1.1 การจัดการศึกษาแบบทวิภาค หน่ึงปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาคือภาคตนและภาค

ปลาย มีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา  15 สัปดาห 

          1.1.2  ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบอื่น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 หมวด 2 ระบบการศึกษา (ค) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

   อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

  - ไมม ี- 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 ภาคตน  เดือนสงิหาคม – พฤศจิกายน 

 ภาคปลาย  เดือนมกราคม – เมษายน 

  ภาคฤดูรอน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

  2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จากสถานศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง     

  2.2.2 ผานการคัดเลือกโดยระบบทดสอบกลาง(Admission) ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.)  

  2.2.3 ผ า นก า ร คั ด เ ลื อ ก โ ดย วิ ธี ก า ร รั บ ของ มห า วิทย าลั ย ร าช ภัฏมห าส า ร คาม 
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 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

  นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ รวมทั้ง

ทักษะและความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา เน่ืองจากตํารา เอกสารในบางวิชาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนภาษาอังกฤษ 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  กรณีที่นักศึกษาจําเปนตองปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหจัดการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานจากศูนยภาษา และมีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนพิเศษหรือมีการ

จัดคายคณิตศาสตรในภาคฤดูรอนของภาคการศึกษาแรก 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปที่ 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปที่ 3 - - 30 30 30 

ช้ันปที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 30 60 

หมายเหตุ  สัดสวน 1 : 24 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

 
2558 2559 2560 2561 2562 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
แบบเหมาจาย 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

รวมรายรับ 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 
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  2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน ปงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 

2. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 

    รวม (ก) 536,000 636,000 736,000 836,000 936,000 
ข. งบลงทุน  

คาครุภัณฑ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวม (ข) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวม (ก) + (ข) 656,000 756,000 856,000 956,000 1,056,000 

จํานวนนักศึกษา * 30 60 90 120 120 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 * หมายเหตุ คาใชจายตลอดหลักสูตร ตอหัวนักศึกษา 18,000 บาทตอป 

 

 2.7 รปูแบบการศึกษา  

   เปนการจัดการศึกษาแบบโปรแกรมเรียนในเวลาราชการ และรูปแบบอื่นตามที่มหาวิทยาลัย

อนุมัติใหดําเนินการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค) 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสาขาวิชาหรือขาม

มหาวิทยาลัย  

  นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาใน

หลักสูตรน้ี สามารถเทียบโอนหนวยกิตได ทั้งน้ีเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วาดวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะ 

และประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ง) โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 

3 รูปแบบคือ 

  การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและแตมระดับคะแนนของทุกวิชา ที่เคย

ศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใชนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไมตอง

ศึกษารายวิชาน้ันอีก 
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  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายความวา  การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับ

เดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใชเปนสวนหน่ึงของ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

  การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ  หมายความวา  การขอเทียบโอนความรู 

ทักษะ และประสบการณ จากการ ศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อ

นับเปนหนวยกิตเทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม

เวลาสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 3.1 หลักสูตร  

   3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

      รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต  

   3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

    โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

     1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา   33   หนวยกิต 

     จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม (ปรับปรุงใหม พ.ศ.2548) รายละเอียดดังภาคผนวก ข.  โดยแบงออกเปน 4 กลุมวิชา 

ดังน้ี 

     1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  9    หนวยกิต 

     1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  9    หนวยกิต 

              1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  6    หนวยกิต 

     1.4) กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร  9    หนวยกิต 

    2)  หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา   91   หนวยกิต 

      2.1) กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18   หนวยกิต 

     2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 55   หนวยกิต 

      กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ   9    หนวยกิต 

      กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 28   หนวยกิต 

      กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 12    หนวยกิต 

      กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ   6    หนวยกิต 
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     2.3) กลุมวิชาเลือก       

       2.3.1)  หลักสูตรปกติ 13    หนวยกิต 

       2.3.2)  หลักสูตรสหกิจศึกษา 10    หนวยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไมนอยกวา                            6     หนวยกิต 

    4) กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 

     (4.1)  หลักสูตรปกติ  5    หนวยกิต 

     (4.2)  หลักสูตรสหกิจศึกษา  8    หนวยกิต 

  

  3.1.3 รายวิชา  

     1) รหัสวิชา 

      รหัสวิชาประกอบดวย 7 หลัก แตละหลักเปนตัวเลขซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

 (นับจากซายมือ)   

     ตัวเลขตัวที่ 1 และ 2   หมายถึง คณะ  

              70   หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง สาขาวิชา 

              1   หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ 

              0   หมายถึง กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              1   หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะดาน 

              2   หมายถึง กลุมวิชาเลือก 

              3   หมายถึง กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 

                  ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง ช้ันปที่ควรเรียน  

                  ตัวเลขตัวที่ 6 และ 7  หมายถึง ลําดับวิชาและกลุมวิชา ดังน้ี 

                 00 – 59  หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะดาน 

                      60 – 99  หมายถึง กลุมวิชาเลือก 

    2)  จํานวนหนวยกิต                    

     2.1) การแสดงจํานวนหนวยกิตรายวิชา มีรูปแบบแสดงเปนตัวเลข ดังน้ี   

       x (x - x - x)   

       ซึ่ง x เปนตัวเลขที่แสดงขอมูลตามลําดับ คือ  

       หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)         
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     2.2)  การคิดช่ัวโมงเรียน   

         ทฤษฎี 1 หนวยกิต :  บรรยาย 1 ช่ัวโมง ใหมีการคนควา 2 ช่ัวโมง 

          ปฏิบัติ 1 หนวยกิต :  ฝกทดลอง 2 ช่ัวโมง ใหมีการคนควา 1 ช่ัวโมง 

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

    3) รายวิชา 

     3.1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  33   หนวยกิต 

       3.1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  9    หนวยกิต 

       3.1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  9    หนวยกิต 

                3.1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  6    หนวยกิต 

       3.1.4) กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร  

         9   หนวยกิต 

     3.2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     91   หนวยกิต 

        3.2.1) กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18   หนวยกิต 
 

 

7000101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Fundamentals of Information Technology 

3(2-2-5) 

7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

Fundamentals Programming 

3(2-2-5) 

7000103 คณิตศาสตรและสถิติศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Mathematic and Statistics for Information Technology 

3(2-2-5) 

7000104 ภาษาอังกฤษสําหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

English for Information Technology 

3(2-2-5) 

7000201 เครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Network 

3(2-2-5) 

7000202 ระบบฐานขอมลูเบื้องตน 

Fundamentals  Database Systems 

3(2-2-5) 

  

          3.2.2) กลุมวิชาฉพาะดาน            55   หนวยกิต 

 

7011101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

7011102 เทคโนโลยีเว็บ 
Web Technology 

3(2-2-5) 

7011103 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 
Computing Platform Technology 

3(2-2-5) 

7011104 การซอมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 
Computer System Maintenance 

3(2-2-5) 
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7011105 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Infrastructure Management 

3(2-2-5) 

7011106 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Social Issues and Ethics for IT Professional 

3(2-2-5) 

7011201 ปฏิบัติการเครือขายสํานักงาน 
Office Networking workshop 

3(2-2-5) 

7011202 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร  
Software Development Process II 

3(2-2-5) 

7011203 การจัดการสารสนเทศ  
Information Management 

3(2-2-5) 

7011204 การโปรแกรมในระบบเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

7011205 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

7011206 การออกแบบและการจัดการฐานขอมลู 
Database Design and Management 

3(2-2-5) 

7011301 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 
Human Computer Interaction 

3(2-2-5) 

7011302 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information Technology Seminar 

1(1-0-2) 

7011303 คลังขอมลูและเหมืองขอมูล 
Data Warehouse and Data mining 

3(2-2-5) 

7011304 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมลูบนเว็บ 
Web Database Application Development Workshop 

3(2-2-5) 
 

7011305 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ  
Information Assurance and Security I 

3(2-2-5) 

7011306 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Information Technology Project I 

3(0-6-3) 

7011401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Information Technology Project II 

3(0-6-3) 

 
                          3.2.3) กลุมวิชาเลือก  

            (1)  หลักสูตรปกติ 13    หนวยกิต 

            (2)  หลักสูตรสหกิจศึกษา 10    หนวยกิต 
 

7012461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอปุกรณเคลือ่นที ่
Application Development for Mobile Devices 

3(2-2-5) 

7012462 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
Management Information Systems 

3(2-2-5) 

7012463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
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 Computer Graphic Design 
7012464 การสรางสื่อดิจิทัล  

Digital Media Production 
3(2-2-5) 

7012465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตข้ันสูง 
Advanced Object Oriented Methodology 

3(2-2-5) 

7012466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย  
Java Server Side Programming Workshop 

3(2-2-5) 

7012467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
Web Services Technology 

3(2-2-5) 

7012468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

3(2-2-5) 

7012469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

7012470 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรพัยากรวิสาหกจิ 
Enterprise Resource Planning Workshop  

3(2-2-5) 

7012471 ปฏิบัติการบรหิารเครือขายผูผลิต 
Supply Chain Management Workshop 

3(2-2-5) 

7012472 ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกจิ 
Enterprise Networking Workshop 

3(2-2-5) 
 

7012473 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

7012474 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support System 

3(2-2-5) 

7012475 การประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ 
Quality Assurance for Information System 

3(2-2-5) 

7012476 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
Internet Technology 

3(2-2-5) 

7012477 ปญญาประดิษฐ 
Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

7012478 
 

ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา  
Java Programming Workshop 
 
 

3(2-2-5) 

     3.3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี เลือกเรียนวิชาใด ๆ  ไมนอยกวา    6   หนวยกิต 
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          ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเวนรายวิชาที่เปน

ของวิชาเอก-บังคับ และวิชาเอก-เลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ

หลักสูตรน้ี 

 

     3.4) กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 

           3.41)  หลักสูตรปกติ  5    หนวยกิต 

            3.4.2)  หลักสูตรสหกิจศึกษา  8    หนวยกิต 

7013307 การเตรียมฝกงานภาคอุตสาหกรรม 
Preparation for Industrial Internship 

2(90) 

7013308 การเตรียมความพรอมการฝกสหกจิศึกษา 
Preparation for Co-operative Education Internship 

2(90) 

7013402 การฝกงานภาคอุตสาหกรรม 
Industrial Internship 

3(480) 

7013403 การฝกสหกจิศึกษา 
Co-operative Education Internship 

6(640) 

 

    3.1.4  แผนการศึกษา 

  1) หลักสูตรปกติ 
 

ปที ่1 / ภาคการศึกษาที่    1   หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

7000101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3 2 2 5 

7000103 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

7000104 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 2 2 5 

7011102 เทคโนโลยีเว็บ 3 2 2 5 

7012463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

รวม 22 12 12 30 

 

 

ปที ่1 / ภาคการศึกษาที่  2   หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 
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xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

7011105 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

7011106 
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 2 2 5 

7011104 การซอมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

7011101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 2 2 5 

7011103 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร  3 2 2 5 

รวม 21 10 10 25 

 

ปที ่2 / ภาคการศึกษาที่ 1  หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ  คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

7000201 เครือขายคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

7000202 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 2 2 5 

7011202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  3 2 2 5 

7011203 การจัดการสารสนเทศ 3 2 2 5 

7011204 การโปรแกรมในระบบเว็บ 3 2 2 5 

รวม 20 10 10 25 

 

ปที ่2 / ภาคการศึกษาที่  2   หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

7011206 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 3 2 2 5 

7011205 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3 2 2 5 

7012473  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 2 2 5 

7011201 ปฏิบัติการเครือขายสํานักงาน 3 2 2 5 

รวม 20 8 8 20 
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ปที ่3 / ภาคการศึกษาที่ 1  หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

500 วิชาเลือกเสรี  3 x x x 

7012468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

7011301 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

7011302 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 0 2 

7011303 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3 2 2 5 

7011304 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ 3 2 2 5 

รวม 21 9 8 22 

 

ปที ่3 / ภาคการศึกษาที่  2   หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

500 วิชาเลือกเสรี  3 x x x 

7013307 การเตรียมฝกงานภาคอุตสาหกรรม 2 0 90 0 

7012478 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา 3 2 2 5 

7012461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนที่ 3 2 2 5 

7011305 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ  3 2 2 5 

7011306 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 2 2 5 

รวม 22 8 98   20 

 
 

ปที ่4 / ภาคการศึกษาที่  1   หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

7013402 การฝกงานภาคอุตสาหกรรม 3 0 460 0 

รวม 3 0 460 0 

  

ปที ่4 / ภาคการศึกษาที่  2   หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

7011401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 2 2 5 

รวม 3 2 2 5 
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2) หลักสูตรสหกิจศึกษา 

 

ปที ่1 / ภาคการศึกษาที่    1   หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

7000101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3 2 2 5 

7000103 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

7000104 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 2 2 5 

7011102 เทคโนโลยีเว็บ 3 2 2 5 

รวม 19 10 10 25 

 

ปที ่1 / ภาคการศึกษาที่  2   หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

7011105 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

7011106 
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 2 2 5 

7011104 การซอมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

7011101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 2 2 5 

7011103 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร  3 2 2 5 

รวม 21 10 10 25 

 

ปที ่2 / ภาคการศึกษาที่ 1  หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ  คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

7000201 เครือขายคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

7000202 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 2 2 5 

7011202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  3 2 2 5 

7011203 การจัดการสารสนเทศ 3 2 2 5 

7011204 การโปรแกรมในระบบเว็บ 3 2 2 5 

รวม 20 10 10 25 
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ปที ่2 / ภาคการศึกษาที่  2   หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

7011206 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 3 2 2 5 

7011205 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3 2 2 5 

7012473  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 2 2 5 

7011201  ปฏิบัติการเครือขายสํานักงาน 3 2 2 5 

รวม 20 8 8 20 

 

ปที ่3 / ภาคการศึกษาที่ 1  หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

500 วิชาเลือกเสรี  3 x x x 

7012468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

7011301 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

7011302 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 0 2 

7011303 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3 2 2 5 

7011304 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ 3 2 2 5 

รวม 21 9 8 22 
 

ปที ่3 / ภาคการศึกษาที่ 2  หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 2 x x x 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3 x x x 

500 วิชาเลือกเสรี  3 x x x 

7013308 การเตรียมความพรอมการฝกสหกิจศึกษา 2 0 90 0 

7012478 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา 3 2 2 5 

7012461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนที่ 3 2 2 5 

7011305 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ  3 2 2 5 

7011306 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 2 2 5 

รวม 22 8 98 20 
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ปที ่4 / ภาคการศึกษาที่     1  หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

7013403 การฝกสหกิจศึกษา 6 0 640 0 

รวม 6 0 640 0 

 

ปที ่4 / ภาคการศึกษาที่   2   หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ คนควา 

7011401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 2 2 5 

รวม 3 2 2 5 
  

  

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค

ความรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก จ.)  

 

3.2  ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ที่ 
ตําแหนง

วิชาการ 
ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

ภาระการสอน ชม./สป. 

ปการศึกษา 
1/58 2/58 1/59 2/59 

1 อาจารย นายวีระพน  ภานุรักษ  

3-4603-00651-73-3 

วท.ม.  

ค.บ.  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คอมพิวเตอรศึกษา 

16 16 16 16 

2 อาจารย นางวงษปญญา นวนแกว 

3-3412-00023-24-4 

วท.ม.  

วท.บ.  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

16 16 16 16 

3 อาจารย นายวรวิทย  สังฆทิพย 

1-1199-00134-02-5 

วท.ม.  

วท.บ.  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

16 16 16 16 

4 อาจารย นางสาวมณีรัตน  ผลประเสริฐ 

3-3498-00175-97-2 

วท.ม.  

วท.บ.  

วิทยาการคอมพิวเตอร 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

16 16 16 16 

5 อาจารย นางเดือนเพ็ญ  ภานุรักษ 

3-4608-00126-33-6 

ค.ม.  

ค.บ.  

คอมพิวเตอรศึกษา 

คอมพิวเตอรศึกษา 

16 16 16 16 

 

 3.2.2  อาจารยประจํา 

ที่ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 
ภาระสอน(ชม./สัปดาห) 

1/58 2/58 1/59 2/59 
1 อาจารย นายบัณฑิต  สุวรรณโท 

 
วท.ม. 
วท.บ. 

ส่ือนฤมิต 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

16 16 16 16 

2 อาจารย นางสาวชเนตตี  พิมพสวรรค กศ.ม. 
วท.บ. 

  เทคโนโลยีการศึกษา 
  วิทยาการคอมพิวเตอร 

16 16 16 16 
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ที่ 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 
ภาระสอน(ชม./สัปดาห) 

1/58 2/58 1/59 2/59 
3 อาจารย นายธวัชชัย สหพงษ 

 
ปร.ด. 
ศษ.ม. 
ศศ.บ. 

คอมพิวเตอรศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
สารสนเทศศาสตร 

16 16 16 16 

4 อาจารย นางสาวพจนศิรินทร 
ลิมปนันทน 

วท.ม. 
วท.บ. 

ส่ือนฤมิต 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

16 16 16 16 

5 อาจารย นายกีรติ  ทองเนตร 
 

บธ.ม. 
วท.บ. 

  บริหารธุรกิจ 
  วิทยาการคอมพิวเตอร 

16 16 16 16 

6 อาจารย นายอภิชาติ เหล็กดี วท.ม. 
ศป.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทัศนศิลป 

16 16 16 16 

7 อาจารย นายณัฐพงศ พลสยม วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

16 16 16 16 

8 อาจารย นายปยศักดิ์ ถีอาสนา วท.ม. 
วท.บ. 

ส่ือนฤมิต 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

16 16 16 16 

9 อาจารย นางสาวนฤมล  อินทิรักษ ค.ม. 
ศศ.บ. 

คอมพิวเตอรศึกษา 
  ภาษาเพื่อการสรางสรรค
ส่ือส่ิงพิมพ 

16 16 16 16 

 3.2.3  อาจารยพิเศษ 

                    อาจารยผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก มหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

รับรอง 

 

4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือการฝกสหกิจศึกษา)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณใน

วิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังน้ันในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝกสหกิจศึกษา  ซึ่งจะจัดอยูในกลุม

วิชาเอกเลือกแตในทางปฏิบัติแลวมีความตองการใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาน้ี เวนแตกรณีที่

นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาการฝกสหกิจศึกษาก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาเอก

เลือกแทนการฝกสหกิจศึกษาได 

4.1  ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

   ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

 4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 

 4.1.2  บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

 4.1.3  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดดี 
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 4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวให

เขากับสถานประกอบการได 

 4.1.5  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2  ชวงเวลา  

   ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

    ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ 

หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตองมีธุรกิจที่อางอิงและคาดวาจะ

นําไปใชงานหากโครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตาม

รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจยั

เพื่อพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  คําอธิบายโดยยอ  

   โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตใน

การทําโครงงาน ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

5.2  ผลการเรียนรู  

  นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทํา

โครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3  ชวงเวลา  

   ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาป 3 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 

5.4  จํานวนหนวยกิต 

   6 หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ  

   มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  

   ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรม
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และการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในข้ันตน โดยเฉพาะการทํางาน

หลักของโปรแกรม และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมตํ่ากวา 3 คน 
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หมวดที่ 4 

ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

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

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง  การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิค

การเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัว

ในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ และในกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมี

การกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน 

กําหนดใหทกุคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปน

การฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิก

กลุมที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาทีม่อบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกัน

เปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามี

ความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา

เขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมสีวนรวมในช้ันเรียน เสริม

ความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่

เกี่ยวของกบัการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางปกติสุข 

และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากน้ันคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของ
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ประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนมี

ความรับผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ  อาจารยที่สอนในแตละวิชา

ตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม

อยางนอย 7 ขอตามที่ระบุไว 

   (1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุริต  

   (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

   (3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

   (4)  เคารพสทิธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย 

   (5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

   (6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสงัคม 

   (7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

             นอกจากน้ัน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและกฎหมาย

คอมพิวเตอร เปนวิชาบังคับ อาจารยทีส่อนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทกุ

ภาคการศึกษา ซึ่งไมจําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากจิกรรมที่กําหนด มี

การกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหน่ึงของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผานเกณฑ อาจตองทํากจิกรรมเพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา 

2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเนน

การเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี

ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิก

กลุม  มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน 

นอกจากน้ีอาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมี

การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม 

เสียสละ 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
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    (2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

    (3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

    (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.2  ความรู 

 2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

   นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู

เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาน้ันตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม 

ดังน้ันมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํคัญในเน้ือหาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครือ่งมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรงุและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ

ตาง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทัง้การนําไป

ประยุกต 

(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพวิเตอรอยางตอเน่ือง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลีย่นแปลง 

และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ  

(7) มีประสบการณในการพฒันาและ/หรอืการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  

(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกบัความรูในศาสตรอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของ 
 

   การวัดและประเมินผลดานการเรียนรูดานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบ

ของแตละวิชาในช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 

 2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

   ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะ

ของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน  ๆ  นอกจากน้ีควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
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จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

 2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

(1)  การทดสอบยอย 

(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 

(4)  ประเมินจากแผนธุรกจิหรือโครงการที่นําเสนอ 

(5)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

(6)  ประเมินจากรายวิชาการฝกสหกจิศึกษา 

 

     2.3  ทักษะทางปญญา 

 2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ

การศึกษาแลว ดังน้ันนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 

จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนน

ใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไม

สอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังน้ี 

   (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

   (2)  สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค  

   (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

   (4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม  

การวัดมาตรฐานในขอน้ีสามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบาย

แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่

เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ 

 2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)  กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  การอภิปรายกลุม 
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(3)  ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจรงิ 

2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

 

     2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก

สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆเปนเรื่องจําเปนอยางย่ิง ดังน้ันอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของ

กับคุณสมบัติตางๆ ตอไปน้ีใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดาน

สังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆน้ี 

(1)  สามารถสื่อสารกบักลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมปีระสิทธิภาพ 

(2)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ ในกลุมทัง้ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 

(4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุม 

(5)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

   (6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเน่ืองคุณสมบัติตางๆ น้ีสามารถวัดรวมกบัคุณสมบัติในขอ (1), (2), และ (3) ไดในระหวางการทํา

กิจกรรรมรวมกัน 

2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง

ประสานงานกับผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี

ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1)  สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

(2)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
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(3)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน

อยางดี 

(4)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

(5)  มีภาวะผูนํา 

2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

         ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน

ช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกจิกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมลูที่ได 
 

     2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือทีจ่ําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร 

  (2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถิติประยุกตตอปญหาทีเ่กี่ยวของอยางสรางสรรค 

  (3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลอืกใชรปูแบบของ

สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม  

  (4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

   การวัดมาตรฐานน้ีอาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา 

วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะห

ประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

 2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ

สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
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  2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ  

(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆที่มีการนําเสนอตอช้ันเรียน 
 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

  แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน

หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผล

การเรียนรูบางเรื่องก็ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได 

 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุริต 

 (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 (3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 

 (4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความ

เปนมนุษย 

 (5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

 (6)  สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสงัคม 

 (7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ความรู 

 (1)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่สาํคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 

 (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทีเ่หมาะสมกบัการแกไขปญหา 

 (3)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

 (4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 

 (5)  รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพวิเตอรอยางตอเน่ือง 

 (6)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง  และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
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 (7)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจรงิ  

 (8)  สามารถบรูณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ทักษะทางปญญา 

 (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

 (2)  สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกบัการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆใน

กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

 (3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

 (5)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

 (6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 (2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

 (3)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม  

 (4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข ส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1101001  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                       
1101002  วาทการ                       

1101003  การอานเพื่อชีวิต                       
1101004  การเขียนเพื่อการส่ือสาร                       

1102001  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                       
1102002  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ                       

1102003  การฟงและการพูด                       
1102004  ภาษาอังกฤษเพื่องาน วิชาการ                       

1103001  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                         
1103002  สนทนาภาษาจีน                         

1104001  ภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสาร                         
1105001  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร                         

1106001  ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสาร                         
1107001  ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร                         

1108001  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน                         
1109001  การใชสารสนเทศเพื่อการเรียนรู                       
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข ส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1101101  ภาษาลาวเพื่อการส่ือสาร                         
1101201  ภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร                         

1101301  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร                         
1200001  ศิลปสุนทรีย                       

1200002  สุนทรียทางดนตรี                       
1200003  สุนทรียทางนาฏศิลปและ  

              ศิลปะการแสดง 
                      

1200004  ความจริงของชีวิต                       

1200005  ความม่ันคงของมนุษย                       
1200006  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                       
1300001  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

              และส่ิงแวดลอมไทย 
                      

1300002  ทองถิ่นศึกษา                       
1300003  วิถีไทย                       

1300004  วิถีโลก                       
1300005  กฎหมายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน                       

1400001  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม                       
1400002  วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพ ชีวิต                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1400003  คณิตศาสตรและสถิติประยุกต   

              เพื่อการตัดสินใจ 
                      

1400004  เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต                       
1400005  การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต                       
1400006  วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ                       
1400007  โภชนาการ                       

1400008   เทคโนโลยีเพื่อชีวิต                       
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

รายวิชาแกนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7000101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                              

7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน                              

7000103 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                            

 

7000104 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                             

7000201 เครือขายคอมพิวเตอร                              

7000202 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน                              

รายวิชาเฉพาะดาน 

7011101  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                              

7011102  เทคโนโลยีเว็บ                              

7011103  เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร                              

7011104 การซอมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร                              

7011105 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

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

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

7011106 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

7011201 ปฏิบัติการเครือขายสํานักงาน                              

7011202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร                               

7011203 การจัดการสารสนเทศ                               

7011204 การโปรแกรมในระบบเว็บ                              

7011205 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ                              

7011206 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล                              

7011301 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร                              

7011302 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                               

7011303 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล                              

7011304 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
ฐานขอมูลบนเว็บ 

                             

7011305 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ                              

7011306 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1                              

7011401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2                              

รายวิชาเลือก 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

7012461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ

อุปกรณเคล่ือนที่ 

                             

7012462 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                               

7012463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร                              

7012464 การสรางส่ือดิจิทัล                              

7012465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง                              

7012466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย                              

7012467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส                              

7012468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                              

7012469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ                              

7012470 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ 

                             

7012471 ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลิต                              

7012472 ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ                              

7012473 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                              

7012474 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                              
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

7012475 การประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ                              

7012476 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต                              

7012477 ปญญาประดิษฐ                              

7012478 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา                               

รายวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 

7013307 การเตรียมฝกงานภาคอุตสาหกรรม                              

7013308 การเตรียมความพรอมการฝกสหกิจศึกษา                              

7013402 การฝกงานภาคอุตสาหกรรม                              

7013403 การฝกสหกิจศึกษา                              
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หมวดที่ 5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา 

………………………………………… 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน  

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ค) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

    ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป

ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

   การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบ

โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

   การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

   การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเน่ืองและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรบัปรงุ

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 

  2.2.1  ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนทีจ่บการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2  การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสง

แบบสอบถาม เพือ่ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ

น้ัน ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ ระหวาง 3-5 ป 

2.2.3  การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 



-41- 

 

 

2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพงึพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ

เขาศึกษาเพื่อปริญญาทีสู่งข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

2.2.5  การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทัง้สาขาอื่น ๆ ทีก่ําหนดในหลักสูตร ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรบัหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนดวย 

2.2.6  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลกัสูตร หรือ เปนอาจารยพเิศษ ตอ

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกีย่วของกับกระบวนการเรียนรู และการ

พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

2.2.7  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเรจ็รูปทีพ่ัฒนาเอง

และวางขาย, (ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศล

เพื่อสงัคมและประเทศชาติ, (จ) จํานวนกจิกรรมอาสาสมัครในองคกรทีท่ําประโยชนตอสังคม 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

    นักศึกษาทีมีสิทธ์ิไดรับปรญิญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปน้ี 

     3.1  เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลยักําหนดไวในหลักสูตร 

     3.2  มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา 2.00 

     3.3  ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 16 ภาคการศึกษา 

     3.4  มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 8 การสําเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติ

ปริญญา 
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หมวดที่ 6  

การพัฒนาคณาจารย 

……………………………………. 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปน

อันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ

ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.2.1  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษา

เปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 2.2.2  การเพิม่พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

 2.2.1  การมสีวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนทีเ่กี่ยวของกับการพฒันาความรูและ

คุณธรรม 

 2.2.2  มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2.3  สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง  

 2.2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

 2.2.5  จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

 2.2.6  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 

การประกันคณุภาพหลกัสูตร 

……………………………………… 

 

1.  การบริหารหลักสูตร 

       ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝาย

วิชาการ ประธานหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและ

คอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยประจําหลักสูตร  

       อาจารยประจําหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ

อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกป

อยางตอเน่ือง 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย

โดยอาจารยและนักศึกษา

สามารถกาวทันหรือเปน

ผู นํ า ใ น ก า รส ร า ง อ ง ค

ความรูใหมๆ ทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด

ความใฝรู  มีแนวทางการ

เ รียนท่ีสร า ง ท้ั งค วาม รู

ความสามารถในวิชาการ

วิชาชีพ ท่ีทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง

หลั กสู ต ร ให มี คุ ณภ า พ

มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน

ข อ ง ห ลั ก สู ต ร อ ย า ง

สมํ่าเสมอ 

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน

วิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับสากล

หรือระดับชาติ(หากมีการกําหนด)  

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  5 ป 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมี

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และมี

แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจํา

วิชาให นักศึกษาไดศึกษาความรู ท่ี

ทันสมัยดวยตนเอง 

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ 

ผูชวยสอน เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิด

ความใฝรู 

5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมีคุณวุฒิไม

ต่ํากวาปริญญาโทหรือหรือเปนผู มี

ป ร ะส บ ก า รณ ห ล า ย ป มี จํ า น ว น

คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ

มาตรฐาน  

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนํา

ในท า ง วิ ช าก า ร   แ ล ะห รื อ   เ ป น

-  หลั กสู ต ร ท่ี ส ามารถอ า ง อิ ง กับ

มาตรฐานท่ีกําหนดโดยหนวยงาน

วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี

ความทันสมัยและมีการปรับปรุง

สมํ่าเสมอ 

- จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ และ

วิชาเรียนท่ีมีแนวทางใหนักศึกษาได

ศึกษาคนควาความรู ใหมไดดวย

ตนเอง 

- จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา 

ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย ด า น คุ ณ วุ ฒิ

ประสบการณ และการพัฒนาอบรม 

ของอาจารย 

- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ

เรียนรู  และบันทึกกิจกรรมในการ

สนับสนุนการเรียนรู 

-  ผลการประเมินการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน  และการสนับสนุน

การเรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรู 

โดยนักศึกษา 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือในดานท่ีเก่ียวของ 

7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไป

ดู ง านในหลั กสูต รห รือวิ ชาการ ท่ี

เก่ียวของ ท้ังในและตางประเทศ 

8 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุก

ป และภายนอกอยางนอยทุก 4ป 

9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา 

อาจารย   อุปกรณ  เค ร่ืองมือวิจัย  

ง บ ป ร ะ ม า ณ   ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ

ตางประเทศ  ผลงานทางวิชาการทุก

ภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ

ประเมินของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร

และการเรียนการสอน  โดยบัณฑิตท่ี

สําเร็จการศึกษา 

-  ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี

ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ

ทุก 2 ป 

-  ประเ มินผลโดยคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ  4 ป 

-  ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสํ า เ ร็จ

การศึกษาทุกๆ  2 ป 

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สือ่การ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 คณะมีความพรอมดานหนังสือ  ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ 

(หองสมุดกลาง) ที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ  รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน  สวน

ระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

อยางพอเพียง 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพ่ิมเติม 

   ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ  และตําราที่เกี่ยวของ  เพื่อบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน 
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อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ  ตลอดจนสื่ออื่น  ๆ  ที่จําเปน 

นอกจากน้ีอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสอื 

สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย 

  ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะ

จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย  เชน  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ  3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาสํานัก

วิทยบริการและทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมีเจาหนาที่ ดานโสตทัศน

อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความ

ตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดใหมีหองเรียน 

หองปฏบิัติการ 

ระบบเครือขาย แม

ขาย อุปกรณการ

ทดลอง ทรัพยากร 

สื่อและชองทางการ

เรียนรู ท่ีเพียบพรอม 

เพ่ือสนับสนุนท้ัง

การศึกษาใน

หองเรียน นอก

หองเรียน และเพ่ือ

การเรียนรูไดดวย

ตนเอง อยางเพียงพอ 

มีประสิทธิภาพ  

 

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ท่ีมีความพรอมใชงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในการสอน การบันทึกเพ่ือ

เตรียมจัดสรางสื่อสําหรับการทบทวนการเรียน 

2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองท่ีมีเคร่ืองมือทันสมัย

และเปนเคร่ืองมือวิชาชีพในระดับสากล เพ่ือให

นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ สรางความพรอมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3.จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการทดลองเปด ท่ีมีท้ัง

เคร่ืองคอมพิวเตอรและพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษาสามารถ

ศึกษา ทดลอง หาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง ดวย

จํานวนและประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ังหนังสือตํารา และสื่อ

ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู ท้ังหองสมุดทางกายภาพและ

ทางระบบเสมือน 

5. จัดใหมีเคร่ืองมือทดลอง เชน ระบบแมขายขนาดใหญ 

อุปกรณเครือขาย เ พ่ือให นักศึกษาสามารถฝก

ปฏิบัติการในการบริหารระบบ 

- รวบรวมจัด ทําสถิติ จํานวน

เค ร่ื อง มือ อุปก รณ  ต อหั ว

นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน

หองปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ 

ความเร็วของระบบเครือขาย

ตอหัวนักศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา

เ รียนท่ีมีการฝกปฏิบัติดวย

อุปกรณตาง ๆ  

- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา 

และสื่อดิ จิทัล ท่ีมีใหบริการ 

และสถิติการใชงานหนังสือ

ตํารา สื่อดิจิทัล  

- ผลสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการใหบริการ

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและ

การปฏิบัติการ  
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3.  การบริหารคณาจารย 

     3.1  การรับอาจารยใหม 

  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม

จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

     3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารยประจําหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน  ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 

และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

3.3  คณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 

 สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก  เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก

การปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังน้ันคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหน่ึงของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญ

อาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ   3  ช่ัวโมงและอาจารยพิเศษน้ัน  ไมวาจะสอน

ทั้งรายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางตํ่าปริญญาโท 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะตองสามารถบริการให

อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก  ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การ

เตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ 

 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

 คณะมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาที่มีปญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได  โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office 

Hours)เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากน้ี ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการ

จัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 
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5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 

 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 

 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

สําหรับความตองการกําลังคนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน  คาดวามีความตองการกําลังคนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศน้ันสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ทั้งน้ี คณะฯ โดยความรวมมือ

จากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูล

มาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเน่ืองกับการประมาณความ

ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 

  

7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพือ่

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 

และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกบั

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X 



-48- 

 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 & 4 อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหมทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน  
X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพฒันา

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 
   X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 
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หมวดที ่8  

กระบวนการการประเมิน และปรบัปรุงหลกัสูตร 

…………………………………………….. 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ

เขาใจหรือไม  โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปราย

โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตน

แลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําให

ผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน

เน้ือหาที่ไดสอนไป  หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน

โอกาสตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน 

การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการ

ใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

       การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูช้ันปที่ 4 และอาจตองออก

ปฏิบัติงานในรายวิชาการฝกสหกิจศึกษา ตามมาตรฐานการจัดสหกิจศึกษา ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารย

จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา  สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มี

ความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด  ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละ

รายวิชา 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

       การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนี

ดานมาตรฐานและคุณภาพ  การศึกษา  เปนระยะ  ๆ  อยางนอยทุก ๆ 5  ป  และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป 
 

 ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรน้ี  

  (1) จํานวนนักศึกษาที่รบัเขาเปนไปตามแผน 

  (2) จํานวนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาตามเวลาไมนอยกวารอยละ 80 

  (3) อัตราสวนอาจารย ตอ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

  (4) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการศึกษาจนสําเรจ็การศึกษา 

  (5) รอยละของนักศึกษาไดงานทําหลงัสําเรจ็การศึกษา 

          กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงช้ีขางตน ทุก ๆ ระยะ 5 ป 

                     กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2562 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

     จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม  และในแตละ

รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน  ๆ  ไดทันทีซึ่งก็จะ

เปนการปรับปรุงยอย  ในการปรับปรุงยอยน้ันควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา  สําหรับการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับน้ัน  จะกระทําทุก  5  ป  ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก  ก 

คําอธิบายรายวิชา 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

7000101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ     

Fundamentals of Information Technology 

3 (2-2-5) 

           ความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบ

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ นักเทคโนโลยี

สารสนเทศ องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ซอฟตแวร ฮารดแวร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การ

ปฏิสัมพันธกับผูใช อินเทอรเน็ต เวิรดไวดเว็บ  โซลเชียลเน็ตเวิรค ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกิดตอสังคม  การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Overview of information technology, history of information technology, 

components of information technology, importance of data and information, information 

system, information technology specialist, components of computer system, software, 

hardware, computer technology, user interaction, internet, world wide web, social 

network, impacts of information technology on society, application of information 

technology in various areas ; moral and  information technology laws. 
 

7000102 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 

Fundamentals Programming 

3 (2-2-5) 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตน องคประกอบของ

ประโยคคําสั่ง โครงสรางการเขียนโปรแกรมแบบลําดับ โครงสรางการเขียนโปรแกรมแบบควบคุมทิศทาง 

โครงสรางการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ การสรางโปรแกรมยอย การเขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 

โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหน่ึง เชน Java, C เปนตน การฝกปฏิบัติ การใชเครื่องมือใน

การพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนในภาษาใดภาษาหน่ึง การตรวจสอบ ทดสอบและแกไข

โปรแกรม 

General principles of programming, basic programming, components of 

command languages, structure of coding sequence, structure of control-flow statement 

programming, structure of iteration programming, subprogram construction, programming 

for information folder management using any computer languages such as Java or C etc ; 

practices of using tools for developing programs, basic programming using any computer 
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language, assessment, tryout and program modification.   

 

7000103 คณิตศาสตรและสถิติศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Mathematic and Statistics for Information 

Technology 

3(2-2-5) 

หลักการพื้นฐานทางดานทฤษฎีตรรกศาสตรทางคณิตศาสตร ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน 

ทฤษฏีกราฟ ความสัมพันธและไดเร็กเต็ดกราฟ กราฟลักษณะตางๆ การหาเสนทาง ตนไมและภาษา: ตนไม

ที่มีปายตัวแทนของไวยกรณพิเศษและภาษา การคนแบบตนไม ตนไมไมระบุทิศทาง และหลักการพื้นฐาน

ทางสถิติ การประยุกตงานทางสถิติสําหรับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานธุรกิจ  และวิทยาศาสตร การ

ทดสอบสมมติฐาน  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการแปล

ความหมายของขอมูล  

Basic principles of theories of mathematical logic, numeral system, Boolean 

algebra , graph theory, relation and directed graph, various graphs, routing, tree and 

language: tree with labels, representative of special grammar and language, search tree, 

non-directed tree and basic principles of statistics ; application of statistics for information 

technology projects, business, science ; hypothesis testing, application of software 

packages for statistical data analysis and interpretation. 
 

7000104 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

English for Information Technology 

3(2-2-5) 

คําศัพททางเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน 

การเขียน และโครงสรางไวยากรณพื้นฐาน โดยเนนการฟงและเขียน เพื่อการสื่อสารข้ันพื้นฐานในรูปแบบ

ภาษาที่ใชกับสถานการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information technology vocabulary practices of English skill ; listening, 

speaking, reading and writing, basic grammatical structures focusing on listening and 

writing for basic communication regarding information technology situations. 

 

 

 
 

7000201 เครือขายคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
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Computer Network 

ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากมาตรฐานแบบจําลอง OSI โมเดล 

และ อินเทอรเน็ต จากน้ันจึงกลาวถึงแนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย ในระบบ LAN เชน ช้ัน

กายภาพ การสลับเสนทาง และการคนหาเสนทาง การฝกปฏิบัติที่ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับการอุปกรณ

สลับเสนทางและอุปกรณคนหาเสนทาง เชน บริดจิงสแปนนิงทรีโพรโทคอล การจัดแอดเดรสไอพี การทํา

สับเน็ต และการกําหนดคาการหาเสนทางแบบคงที่และแบบพลวัต 

Overview of computer network technologies, beginning with an overview of 

networking standards, OSI model and internet and thereafter focusing on concepts and 

components a network system in LAN system such as physical layer, route switching and 

routing ; practices of using contents related to route switching and routing devices such 

as bridging spanning tree protocol, IP address management, subnet creation and, stable 

and dynamic routing determination. 

7000202 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน     

Fundamental  Database Systems 

3(2-2-5) 
 

คําสั่งภาษาเอสคิวแอล คําสั่งสําหรับการเรียกใชขอมูล การเขียนนิพจน การเรียงลําดับการ

คัดเลือกขอมูล การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชันการรวมกลุมขอมูล  คําสั่งเรียกใชขอมูลยอย  คําสั่ง

ดานการปรับเปลี่ยนขอมูล  การสรางและปรับปรุงตาราง  การสรางขอจํากัด  การสรางวิว  การกําหนดการ

เขาถึงสําหรับผูใช การใชตัวแปร คําสั่งประมวลผล การโตตอบกับแมขายและการใชคําสั่งควบคุม โดยใช

ซอฟตแวรที่นิยมในปจจุบัน 

SQL language, order for Information retrieval, expressive writing, ordering of 

information selection, information retrieval from multiple tables, function of Information 

bundle, command of sub-information retrieval, commands of information adjustment, 

table creation and improvement, limitation creation, view creation, users’ access 

determination, variable usage, processing order, interaction with the server and control 

command using the current popular software.  

 

 

 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 
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7011101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      

Object -Oriented Programming 

3(2-2-5) 

 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ เครื่องมือสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การ

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน องคประกอบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การสรางคลาส การสรางออป

เจกต ชนิดของเมธทอด การสืบทอด การหอหุมขอมูล การพองรูป หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชงาน 

การฝกปฏิบัติ:การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 

 Basic knowledge of Object-oriented concepts, tools supporting Object-

oriented programming, basic Object-oriented programming, components of Object-

oriented programming, class creation, object creation, types of method, transmission, 

data bundle, polymorphism, programming principles in use, practices of Object-oriented 

programming on a Window operating system 

 

7011102 เทคโนโลยีเว็บ       

Web Technology 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

หลักการของเทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ ประกอบดวยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน 

โครงสรางและองคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ สภาวะแวดลอมของ

เว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ ฝงไคลเอนตและฝงเซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียร 

กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใช การใชประโยชนไดและความสะดวกในการเขาใช วิศวกรรมสารสนเทศ 

เครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอปพลิ เคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอรวิซ ประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของ

ระบบ การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวยการใชเครื่องมือชวย โดยเนนการใชประโยชนได 

การสรางสื่อประกอบที่เหมาะสม 

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, 

usability and accessibilities, information engineering, development tools, web services 

technology, social and security issues; laboratory practices of the web design and 

implementation using professional development tools with appropriate selected content 
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type and format and usability issue concerned. 

 

7011103 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร  

Computing Platform Technology  

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร และระบบปฏิบัติการ 

ประกอบดวย สวนประกอบทางฮารดแวร หนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเช่ือมตออุปกรณภายนอก 

หนวยความจํา หนวยเก็บบันทึกขอมูล สวนประกอบและหนาที่ภายในระบบปฏิบัติการ การฝกดานการ

บริหารระบบ เชน การจัดการบัญชีผูใช บริการการพิมพ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกขอมูล การเฝาสังเกต

และการแกไขปญหา 

Basic knowledge of computer architecture and operating systems. including 

hardware components and functions. such as the processor, bus, memory, and storage 

subsystems;  components and functions of operating systems, practices of system 

administration such as user accounting, printing service, storage allocation, monitoring and 

troubleshooting. 

 

7011104 การซอมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 

Computer System Maintenance 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน:  

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร หลักการซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน เครื่องมือที่

ใชในการซอมบํารุงคอมพิวเตอร สวนประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร อุปกรณอินพุท อุปกรณ

ประมวลผล อุปกรณแสดงผล อุปกรณสํารองขอมูล อุปกรณตอพวง ระบบสายไฟฟาเช่ือมตออุปกรณ การ

ประกอบอุปกรณ ติดต้ังระบบปฏิบัติการ การติดต้ังโปรแกรมควบคุมอุปกรณ การติดต้ังโปรแกรมประยุกต 

โปรแกรมปองกันไวรัส เทคนิคการดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 

Computer system’s components, basic principles of computer 

maintenance, tools used in computer maintenance, components of micro-computer, 

input device, processing device, display device, Information backup device, peripheral 

device, system of electronic wiring connections, device assembly, operating system 

installation, installation of the device control program, applied program installation, 

antivirus programs, techniques of computer system maintenance. 

7011105 การบริหารโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   3  (2-2-5) 
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Information Technology Infrastructure 

Management 

วิชาที่ตองศึกษามากอน:  

โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานภาพดาน

อุปกรณ ICT โครงสรางพื้นฐานดานไอทีภายในองคกร  โครงสรางพื้นฐานดานไอทีภายนอกองคกร  

สถานภาพดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประเมินสภาพแวดลอม

ทางดานไอทีที่เปนอยูในปจจุบัน  สถานภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานภาพระดับความรู

ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการบริหารโครงการ  การทดสอบระบบ  การบํารุงรักษา

และผลกระทบตอองคกร   สภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร 

Information technology infrastructure, system of information technology, 

situation of ICT devices, ICT infrastructure within organizations, ICT infrastructure outside 

organizations, situation of information technology and communication use, environmental 

assessment of ICT in the present, situation of information technology personnel, situation 

of knowledge assessment of information technology personnel, project administration 

guidelines, system test, maintenance and impacts on an organization, problems and 

needs for developing the information system within the organization 

 

7011106 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ            

Social Issues and Ethics for IT professional 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน จรยิธรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยสินทางปญญา จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทาง

คอมพิวเตอร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเปนสวนตัว การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

ระบบงานในองคกรตางๆ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การปองกัน

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย 

Social and cultural impacts of information technology and online society, 

information technology ethics, Intellectual property, morality and ethics of computer 

occupation, opinion expression freedom, privacy, application of information technology 

systems in organizations, information technology laws, computer crime, prevention of 

computer crime, security technology 

 



-58- 

 

 

7011201 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน     

Office Networking Workshop 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7000201 เครือขายคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสายสัญญาณ หลักการของโครงสรางขายสาย กระดูกสันหลังเครือขาย บริเวณ

ปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสรางขายสาย การออกแบบและการแสดง เครือขายระยะใกล อีเธอรเน็ต โต

เก็นวงแหวน บริดจ การต้ังคาไอพี โพรโทคอลสแปนทรี เทคโนโลยีอุปกรณฮับและสวิทซ การเช่ือมโยงแบบ

ยืดหยุน และการเช่ือมโยงรวบรวม 

The cable technology, twisted pair, coaxial, fiber optic, structured cabling 

concepts, backbone, work area, structured cabling testing and certification, structured 

cabling design and presentation, local area network, Ethernet, token ring, bridge learning, 

IP configuration, spanning tree protocol, hub and switch technologies, resilient link, 

aggregate link 

 

7011202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร     

Software Development Process 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

พื้นฐานการพัฒนาซอฟตแวร กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการ 

การศึกษาความเปนไปได การออกแบบซอฟตแวร การฝกปฏิบัติการใชกรณีศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห 

ออกแบบ จัดสรางตนแบบ โดยใชวิธีการที่เปนที่นิยมในปจจุบัน และใชเครื่องมือชวยในกระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวรที่เหมาะสม 

Basis of software development, process of software development, need 

analysis, feasibility study, software design, practices of Using case studing in analysis, 

design and prototype creation using current methods and tools supporting suitable 

software development   

 

7011203 การจัดการสารสนเทศ     

Information Management 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน:  -  

หลักสําคัญของการจัดการสารสนเทศ คุณสมบัติของขอมูล ระบบฐานขอมูล การวิเคราะห

รวบรวมและรักษาขอมูล การสํารองและการกูคืนสารสนเทศ ภาษาสําหรับเขาถึงขอมูล การสืบคนและ

แสดงรายการสถาปตยกรรมการจัดระบบขอมูลแบบลําดับข้ัน สถาปตยกรรมการจัดระบบขอมูลแบบ
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เครือขาย สถาปตยกรรมการจัดระบบขอมูลแบบเชิงวัตถุ การทํานอรมอลฟอรม การจัดทําแบบจําลอง

ขอมูล การรีเอนจิเนียรริ่งฐานขอมูล มาตรฐานการจําลองขอมูล การบูรณาการขอมูล  

Essential principles of information management, Information property, 

database system, analysis, data collection and preservation, backup and information 

recovery, languages used in data access, search and display of hierarchical architecture of 

the data system, architecture of network information management, architecture of 

Object-oriented Information management, normal form creation, preparation of data 

models, data re-engineering, standard of data model, data integration 

 

7011204 การโปรแกรมในระบบเว็บ    

(Web Programming) 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, 7011106 เทคโนโลยีเว็บ 

การสรางโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบสวนติดตอผูใช การสรางเว็บแบบไดนามิก การใช

ประโยชนโปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อควบคุมการทํางานของเว็บ กลไก

คุกกี้และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ การใชทรัพยากรบนแมขายและในระบบเครือขาย ระบบประมวลผล

รวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดานความปลอดภัยของระบบงาน การฝกปฏิบัติ: การสรางโปรแกรมที่ทํางาน

บนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝงแมขายและลูกขาย 

Creation of web application, user interface design for effective interaction 

and processing, client-side language, programming concepts, DOM, HTTP request and 

response, stateless and stateful concept, server-side language and programming, server 

services/resources and API, tools and IDE for web application development, database 

integration application, security issues for web application. practices of creating a web 

program using both client-side and server-side web programming. 

 

7011205 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

Object-Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

วิชาที่ศึกษามากอน: 7011105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ออบเจ็กต คลาส เอ็นแคบซูเลชัน อินเฮอริแทนซ  

และโพลีมอรฟซึม การออกแบบเชิงวัตถุ แนวความคิด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การสราง

และการพัฒนาฐานขอมูลเชิงวัตถุและโปรแกรมประยุกต หลักการที่ใชในเทคโนโลยีเชิงวัตถุ รูปแบบจําลอง

ความสัมพันธของวัตถุ รูปแบบจําลองพฤติกรรมของวัตถุ วิธีการและเทคนิคของการพัฒนาซอฟตแวรเชิง
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วัตถุ เชน design pattern, Unified Model Language และ Rational Unified Process  

Definitions and characteristics of object-oriented languages: object, classes, 

encapsulation, inheritance, and polymorphism; object-oriented design. concepts and 

techniques of object-oriented programming; building and developing object-oriented 

databases and applications; principles used in object-oriented technology; object-

relationship model, object-behavior model; methods and techniques for object-oriented 

software development: design pattern, Unified Model Language and Rational Unified 

Process. 

 

7011206 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล  

Database Design and Management 

3  (2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน:  

แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล องคประกอบ

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล การเขียนคําสั่งเพื่อจัดการขอมูลดวยภาษาเอสคิวแอล 

วิธีการจัดการระบบฐานขอมูล การจัดการบัญชีผูใช วิธีรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูล การสํารองขอมูล 

การฟนสภาพของระบบฐานขอมูล ฝกปฏิบัติโดยเลือกระบบจัดการฐานขอมูลที่เหมาะสม  

Concepts of database system, database architecture, data model, 

components of relational database, database design, writing commands for data 

management by SQL language, methods of database system management, user account 

management, data security methods, data backup, recovery of database system using the 

suitable database systems 

 

7011301 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร   

Human Computer Interaction 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน:  

หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ปจจัยดานมนุษย การ

วิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผลศึกษาความใชงานได สภาวะแวดลอมของการใชงาน แนว

ทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดตอผูใชที่มี

ประสิทธิผล มาตรฐานดานความใชงานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธกับการใชงาน

ของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรู การฝกปฏิบัติการทดลอง การออกแบบสวนติดตอผูใชของ

อุปกรณและซอฟตแวร 
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Introduction to the basic concepts of human-computer interaction, human 

factors, performance analysis, cognitive processing, usability studies, environment, HCI 

aspects of application domains, human-centered evaluation, developing effective 

interfaces, usability standards, emerging technologies, human-centered software, 

providing access for those with sensory disabilities; practices of the effective user 

interface design for devices and software. 

 

7011302 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Information Technology Seminar 

1(1-0-2) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: ผานการศึกษาอยางนอย 60 หนวยกิต 

สํารวจปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม 

วิเคราะห สังเคราะหและเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา 

Survey of problems and interesting topics in the current literature of 

information technology by individual or in group ; analysis, synthesis and summarization 

for presenting at a seminar class.    

 

7011303 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล   

Data Warehouse and Data Mining 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7000202 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 

แนวคิดเกี่ยวกับคลังขอมูล สถาปตยกรรม เทคนิคการออกแบบและพัฒนาคลังขอมูล 

โครงสรางการจัดเก็บขอมูล การรวมและการออกแบบขอมูล การสรางขอมูลที่มีคุณภาพ ดาตามารท ดาตา

เว็บเฮาสซิ่ง แนวคิดเกี่ยวกับเหมืองขอมูลกระบวนการจัดหา วิเคราะห กรองขอมูล การเรียนรูรูปแบบ

แนวทางความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูล กฎเช่ือมโยงการแบงประเภทขอมูล จัดเก็บและการนําเสนอ

สารสนเทศที่มุงเนนความตองการของผูใชงาน การประยุกตใชคลังขอมูลในเชิงธุรกิจ 

Concept of a data warehouse, architecture, design techniques and 

development of data warehouse infrastructure, storage, integration and design data, 

creating data quality, data mart, Data Web Housing; concepts of data mining analysis of 

the procurement process filtering learning style approach relationships hidden in the data 

set, the rule linking, data classification, storage and presentation of information focused 

on the needs of users; application of data warehouse in business. 
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7011304 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ 

Web Database Application Development Workshop 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011204 การโปรแกรมในระบบเว็บ 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตในลักษณะฟอรม ที่สามารถใชงานฐานขอมูล เครื่องมือ 

สภาพแวดลอมเพื่อสราง ทดสอบและนําไปใชงาน เรียนรูการสรางและปรับแตงฟอรมที่ประกอบดวยบลอค

ขอมูล เฟรม และตัวควบคุมที่ใชติดตอผูใชหลากหลายรูปแบบ การใช สวนประกอบสําหรับการนําเขา

ขอมูล และสวนประกอบอื่น การสรางวินโดว การใชทริกเกอร และการสรางฟงกชันใหแกรายการ 

Development of application forms, running a form builder application, 

working in the form builder environment, creating a basic form module, working with data 

blocks and frames, working with text items, creating LOVs and editors, creating additional 

input items, creating non-input items, creating windows and content canvases, working 

with other canvases, introduction to triggers, producing triggers, debugging triggers, adding 

functionality to items. 

 

7011305 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ   

Information Assurance and Security 

3  (2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011201 ปฏิบัติการเครือขายสํานักงาน 

ความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายและสารสนเทศ หลักการเบื้องตน ประเภทของภัย

รุกราน กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจนทราบ

ในระบบคอมพิวเตอร บริการดานความมั่นคง การวิเคราะหการคุกคาม การฝกปฏิบัติ การจัดการดาน

ความมั่นคงในการบริหารระบบปองกันการบุกรุก ซอฟตแวรตอตานไวรัส โครงสรางพื้นฐานระบบกุญแจ

สาธารณะ เปนตน 

Network and information security issues, including basic security principles, 

types of attacks, attack mechanisms and defenses, security policies, authentication 

systems, security services, and threat analysis; practices of security management in 

antivirus software, infrastructure of public key system. 

 

 

7011306 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1           

Information Technology Project 1 

3(0-6-3) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 70 หนวยกิต 



-63- 

 

 

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาป 3 การเขียนโครงงาน การศึกษา

ความเปนไปได เหตุผลความจําเปนในการจัดทําโครงงาน การประเมินงบประมาณ การจัดการตารางเวลา

ทํางาน การวิเคราะหออกแบบระบบงาน การนําเสนอผลการดําเนินงาน 

Information technology project for the third year students, writing projects, 

feasibly study, rationales and needs for the project, budget estimation, work scheduling, 

work system design analysis, project result presentation. 

 

7013307 การเตรียมฝกงานภาคอุตสาหกรรม     

Preparation for Industrial Internship 

2(90) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

กิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกงานภาคอุตสาหกรรม ในการรับรู

ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานใน

วิชาชีพน้ันๆ 

Providing activities to prepare students before the industrial training for in 

perception of feature and career opportunities, the development of the students' 

knowledge, skills, attitude, motivation and skill appropriate professional. characteristics 

using situation or the various forms involved in that profession. 

 

7013308   การเตรียมความพรอมการฝกสหกิจศึกษา    

  Preparation for Co-operative Education Internship 

2(90) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรู

พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ และการเขียน

รายงาน 

Principles, concepts and processes of cooperative education. related 

regulations. basic knowledge and techniques for job application, basic knowledge in 

practice. communication and human relations, personality development quality 

management systems in the workplace, presentation techniques and report writing. 
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7011401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

Information Technology Project 2 

  3(0-6-3) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011306 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาป 4 การพัฒนาระบบงาน การติดต้ัง

และทดสอบระบบงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน 

Information technology project for the fourth year students, work system 

development, setting up and tryout, writing project report and presentation  

 

7013402 การฝกงานอุตสาหกรรม    

Industrial Internship 

3  (480) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7013479 การเตรียมฝกงานภาคอุตสาหกรรม 

การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร หรือหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการธุรกิจเพื่อเพิ่มเติมความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชีพ 

Training of professional experience in information technology in 

organizations or agencies or business workplaces for increasing knowledge, skills, attitudes 

and experience in the profession. 

 

7013403 การฝกสหกิจศึกษา         

Co-operative Education Internship 

6  (640) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7013480 การเตรียมความพรอมการฝกสหกิจศึกษาการ

ปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํารายงานและการ

นําเสนอ 

Working as a temporary employee. according to an assigned project as well 

as making reports and presentations. 

 

 

 

กลุมวิชาเลือก 

 

7012461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี  

Application Development for Mobile Devices 

3(2-2-5) 
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วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ สถาปตยกรรมฮารดแวร สถาปตยกรรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใชพัฒนา หลักการพัฒนาโปรแกรม การ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การบันทึกฐานขอมูลภายใน การเช่ือมตอฐานขอมูลภายนอก การ

เช่ือมตอเว็บเซิรฟเวอร การทํางานดานมัลติมีเดีย การใชขอมูลพิกัดตําแหนง การทดสอบโปรแกรมผาน

เครื่องจําลอง การฝกปฏิบัติ สรางโปรแกรมประยุกตเพื่อเรียนรูการใชเครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การ

ทดสอบโปรแกรมผานเครื่องจําลอง 

Basic concepts of application development for mobile devices, hardware 

architecture, architecture of operating systems on mobile devices, tools and languages 

used in development, Program development principles, user interface design, saving 

internal database, connectivity of external database, web server connection, multimedia 

performance, usage of location identification, application testing via simulation; practices 

of creation of a learning application  using tools, program languages and testing the 

program through simulation 

 

7012462 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ       

Management Information Systems 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ ระบบสารสนเทศในองคกร เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการและระบบสนับสนุนใน

องคกร การลงทุนดานเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาของระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกรเพื่อนํามาใชประโยชน 

Concepts of information systems management, structure of management 

information systems, information systems in organizations, technology in information 

systems, management and support systems in organizations, technology investment, 

information system security; a case study of information systems for managing and 

developing information systems in organizations for uses. 

7012463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร      

Computer Graphic Design 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต ระบบสีคุณสมบัติดานตางๆ ของ
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ภาพกราฟกชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก เทคนิคการลดขนาดใหเหมาะสม

กับงานการสรางงานกราฟกดวยซอฟตแวรกราฟก การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมกราฟกเพื่อสรางงานออกแบบ

เว็บไซต 

Basic principles of website design, color system, graphic images 

qualifications, types of graphic images, models of graphic image storage, techniques of 

image size reduction, graphic creation with graphic software; practices of using a graphic 

program to create a website. 

 

7012464 การสรางสื่อดิจิทัล          

Digital Media Production 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน : ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

สื่อดิจิทัล ประเภทและชนิดตางๆ เทคนิคการสราง การเรียบเรียงใหม และการจัดเก็บสื่อ

ดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงขอมูล การใชเครื่องมือทางซอฟตแวรเพื่อสรางสื่อดิจิทัล เสียง ภาพน่ิง 

วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสรางโปรแกรมเพื่อใชสื่อเปนสวนประกอบที่เหมาะสมกับการนําเสนอทั้งบนสื่อ

จัดเก็บในคอมพิวเตอรและบนเครือขาย การฝกปฏิบัติ การใชโปรแกรมเพื่อสรางสื่อดิจิทัลประเภทตางๆ ที่

เหมาะสมกับการใชงาน 

Digital media, types and categories, creation technique re-arrangement, 

digital media filing in a standard format, data transformation, usage of tools and 

technique  for  media production sound, slide picture, VDO, animation, programing for 

use as an appropriate component in presentation both media in computer filing and 

network; practices of using program for creation of various types of digital media suitable 

for operation.    

 

 

 

 

 

7012465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง       

Advanced Object Oriented Methodology 

3  (2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  

การออกแบบการสรางการทดสอบการเขียนเอกสารและการดูแลรักษาระบบเชิงอ็อบเจกต
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โดยแสดงถึงกรอบการออกแบบแบบแผนและกฎเกณฑตาง ๆพรอมดวยเกณฑการประเมินที่ชัดเจนซึ่ง

สามารถใชตัดสินคุณภาพของการใชงานระบบเชิงอ็อบเจกต ปญหาที่เกิดข้ึนในการพัฒนาระบบที่มีขนาด

ใหญ เครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถใชในการแกปญหาเหลาน้ี 

Designing, building, testing, document writing, and maintaining object-

oriented (OO) systems. a set of design frameworks, patterns, and rules, along with a set of 

explicit evaluation criteria used to judge the quality of a reusable OO system; problems 

occurred in large system development, and technical tools used solving these problems 

 

7012466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย  

Java Server Side Programming Workshop 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011204 การโปรแกรมในระบบเว็บ, 7012478 ปฏิบัติการการ

โปรแกรมภาษาจาวา 

การโปรแกรมภาษาจาวาฝงแมขาย ภาพรวมสถาปตยกรรมของจาวาทูเอนเตอรไพรซเอดิ

ชัน ภาพรวมเซิรฟเล็ต การใชโปรแกรมเว็บสเฟยรสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตจาวาทูเอนเตอร

ไพรซเอดิชัน เอพีไอของเซิรฟเล็ต จาวาเซิรฟเวอรเพจ ขอกําหนดและไวยากรณ การออกแบบเพจดวย

เครื่องมือชวยพัฒนา การทดสอบและแกไข การใชขอมูลสวนบริหารโครงรางซอฟตแวร เพื่อบริหารการ

พัฒนาซอฟตแวร การเก็บสถานะ กลไกคุกกี้ เซสชัน การจัดการขอมูลของโปรแกรมประยุกต การเรียบ

เรียงตัวบงช้ีตําแหนงทรัพยากร แนะนําจาวาบีน สถาปตยกรรมโมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร 

Java-Server site programming, J2EE architecture overview, servlet overview, 

using WebSphere Studio application developer, supporting perspectives for developing 

J2EE applications, servlet API, Java server pages overview, Java server pages specifications 

and syntax, page designer in application developer, JSP testing and debugging, working 

with SCM repository, web archive development descriptor, state storage issues, cookie 

API, http session, management of application data, URL rewriting, session management, 

introduction to Java beans, the model/view/controller architecture 

 

 

7012467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส   

Web Services Technology 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011204 การโปรแกรมในระบบเว็บ  

หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอรวิส การกําหนด
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นิยามภาษาและขอมูลไดเร็กทอรีบริการรายช่ือเว็บเซอรวิสสภาพแวดลอม ระบบบริการแนวทางการพัฒนา

เว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรมเชิงบริการหัวขอดานความมั่นคง หนวยงานผูกําหนดมาตรฐานและ

แหลงขอมูลสําหรับศึกษาเว็บเซอรวิสเพิ่มเติม การฝกปฏิบัติ การพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอรวิสภาษาใดภาษา

หน่ึงเพื่อสรางตัวอยางบริการ และการใชบริการเว็บเซอรวิสผานเครือขาย 

Web services principles, web services standard including protocol and 

languages, document type definition and schema definition, middle-ware, web services 

environment, web services directory, standard and standard body, security issues, service-

oriented architecture, more information and learning resources for further study; practices 

of web service programs using and language for creation of web service and application 

of web service through the network. 

 

7012468 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ     

Information Technology Project Management 

3  (2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  

กลยุทธในการทําโครงการ การเปนผูบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบแผน

โครงการ การวิเคราะหโครงการ การวางแผนโครงการเพื่อนําไปสูความสําเร็จ การดําเนินโครงการ การ

ควบคุมโครงการ การบรรลุเปาหมายของโครงการ และการปดโครงการ 

Strategies of project creation, being an information technology project 

director, project schemes, successful planning, project implementation, project control, 

project achievement, and project closing 

 

7012469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Entrepreneurship 

3  (2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

กระบวนการในการเริ่มตนเปนผูประกอบการการประสบความสําเร็จของผูประกอบการ

การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอต้ังและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจ

สําหรับผูประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมรวมทั้งการลงทุนในองคกรที่มีขนาดใหญข้ึน 

Process of beginning entrepreneurs, success of entrepreneurs, evaluation  

and awareness if business opportunity, strategies for establishing and developing business 

investment of entrepreneurs, form of new  investment, investment small and medium 
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enterprise as well as large organization. 

 

7012470 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 

Enterprise Resource Planning Workshop 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7012208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

หลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสรางระบบบัญชีทั่วไป

เบื้องตน การบริหารโปรแกรมประยุกต สรางสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะการเงิน การบริหาร

ความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต การใชงานพรอมกัน การจัดการดานรายงาน การจัดพิมพ ลําดับของ

เอกสาร และตัวเลือกโปรไฟล 

Enterprise resource planning (ERP) concepts, fundamental of financial 

accounting, basic implementation of general ledger, introduction to application system 

administration, the creating set of books, journals, budgeting, financial statement 

reporting, application security management, concurrent programs and reports 

management, printer management, profile options and document sequences 

management. 

 

7012471 ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลิต 

Supply Chain Management Workshop 

3  (2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7012206 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

หลักการการบริหารเครือขายผูผลิต รูปแบบการดําเนินการจัดซื้อจนถึงการชําระ ระบบ

สนับสนุนในการซื้อและชําระโดยเนนตามกระบวนการในข้ันตอนตาง ๆ กระบวนการจัดหา จัดซื้อ การ

ชําระ การคัดเลือกผูจําหนาย รายช่ือผูจําหนายที่รับรอง การสรางเอกสารในกระบวนการโดยอัตโนมัติ 

ความปลอดภัยของของเอกสาร ข้ันตอนการอนุมัติ การต้ังคลังสินคา องคประกอบ สินคาและช่ือหนวย

สินคา 

Supply chain management (SCM) principles, basic implementation of 

procure to pay solutions, the process-based functionality supported in purchasing and 

payables, purchasing process, procurement process, payables process, suppliers, 

approved supplier lists and sourcing rules, requisitions, automatic document creation, 

document security, routing, approvals, invoices, period close, basic inventory and 

purchasing setups: locations, inventory organizations, units of measure and items. 
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7012472 ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ    

Enterprise Networking Workshop 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

พื้นความรูการเช่ือมโยงระหวางเครือขาย โพรโทคอลไอพี การกําหนดทิศทางของ

อินเทอรเน็ต ซอฟตแวรระบบบริหารเครือขาย และสภาพแวดลอม สวนติดตอแบบอนุกรมของตัวช้ีเสนทาง 

โพรโทคอลเพื่อกําหนดเสนทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวช้ีเสนทาง การช้ีเสนทางตายตัว การช้ีเสนทาง

แบบพลวัติ เทคโนโลยีเครือขายระยะไกล ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย การช้ีเสนทางโดยโอเอสพีเอฟ การ

บริหารเครือขายระยะไกล 

Internetworking background, IP, IP protocol, ARP, internet routing, IOS 

software and environment, IOS, router's serial interface, routing protocol, PPP, PAP/CHAP 

on router, static routing, routing protocol, dynamic route, WAN technologies, ISDN, frame 

relay, OSPF routing, network management 

 

7012473 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส      

Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

ระบบธุรกิจเบื้องตน การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสดวยระบบอินเทอรเน็ต ระบบการเงิน

อิเล็กทรอนิกส กฎหมายที่เกี่ยวของ คุณธรรมและจริยธรรมของการทําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ฝก

ปฏิบัติการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Basic business system, electronic transactions on the internet system, 

electronic financial system, related laws, moral and ethics of electronic commerce; 

practice of electronic commerce system 

 

 

 

 

 

7012474  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ      

Decision support System 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

กระบวนการตัดสินใจของมนุษย ระบบและการจําลองแบบระบบประเภทของระบบ
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สนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะหการตัดสินใจกระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจฮารดแวร

สําหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซอฟตแวรประยุกตสําหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบจําลอง

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุมระบบสารสนเทศของผูบริหาร การนํา

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช และกรณีศึกษาของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Human decision-making process, systems and simulation systems, types of 

decision support system, analysis of decision making, decision support systems, hardware 

for decision support, software applications for decision support systems to support 

decision making, group decision support system for system administrators; decision 

support system for use, and case studies of decision support system. 

 

7012475 การประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ   

Quality Assurances for Information System 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

 การทําประกันคุณภาพสําหรับระบบสารสนเทศ บทบาทของกลุมบุคคลที่มีหนาที่ทําการ

ประกันคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการตรวจสอบการประกันคุณภาพในแตละข้ันตอน 

หลักการเก็บรวบรวมขอมูลที่ เปนประโยชนตอการทําการประกันคุณภาพของระบบสารสนเทศ 

กระบวนการติดตามและปรับปรุงการประกันคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในกระบวนการปรับปรุงการประกัน

คุณภาพ การรายงานผลของการประกันคุณภาพ ตัวอยางของคูมือการประกันคุณภาพ กระบวนการ

ประกันคุณภาพมาตรฐานที่มีใชในองคกร 

Process of making quality assurance for information systems.  roles of front 

office people responsible for  quality assurance, techniques and tools. The review of 

quality assurance in each advices as I; principles of collecting information useful to the 

quality assurance of information systems, process of monitoring and improvement of 

quality assurance, equipment used in the process of improving quality assurance, and 

reports of quality assurance. an example of software quality assurance. quality assurance 

processes used in the organization. 

 

7012476 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต        

Internet Technology 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต โปรโตคอล TCP/IP, FTP, HTTP และ IP ในอนาคตเทคโนโลยี
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เครือขายเว็บ ภาษา HTML และ VRML การติดต้ังและดูแลอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร ระบบความปลอดภัย

บนอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รูปแบบของแฟมของมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอัดแฟมขอมูล 

เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนามัลติมีเดียและกราฟก การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต ระบบ

คอมพิวเตอรกราฟก และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพื่อเพิ่มผลผลิตใหองคกรและการทําธุรกิจผานสื่อ

อินเทอรเน็ต 

Internet technologies, protocols, TCP/IP, FTP, HTTP and IP in the future. 

network technologies, web, HTML and VRML; installation and maintenance of Internet 

servers, security over the Internet, multimedia technology, a form of multimedia files; 

technology for compressing files, tools and techniques in the development of multimedia 

and graphics, internet applications, computer graphics and multimedia. corporate 

intranets to increase productivity and do business via the internet. 

 

7012477 ปญญาประดิษฐ        

Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: - 

แนวคิดเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ วิธีการแกปญหาทางปญญาประดิษฐแบบตางๆ วิธีการ

คนหาคําตอบแบบตาง ๆ และวิธีการวางแผนงาน การแทนความรูในการแกปญหา การประยุกตในดาน

ตางๆ เชน การเลนเกมส ระบบผูชํานาญการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพิสูจนทฤษฎีบท การ

ควบคุมหุนยนต 

Concepts of artificial intelligence, solving methods of different types of 

artificial intelligence, method of searching various solution and methods of planning; 

representation of knowledge to solve problems, applications in various fields such as 

gaming systems specialist, natural language processing, proof theorem, robot control.  

 

 

 

 

7012478 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา     

Java Programming Workshop 

3(2-2-5) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7011101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

ภาษาจาวา ไวยากรณเชิงอ็อบเจกตของภาษาจาวา การใชอินเทอรเฟซ แอพเพล็ต การ
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สรางแพ็กเกจ การสรางสวนติดตอผูใช การติดตอกับฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตแอพเพล็ต เอพีไอดาน

เครือขาย ฝกปฏิบัติการพัฒนาระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยภาษาจาวา 

Java language, object-oriented syntax of java language, Interface use, 

applet, package creation, user interfaces’ creation, database connection, applet 

application, API network, practice of information technology working system with java 

language. 
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ภาคผนวก  ข 
 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

(ปรบัปรุงใหม พ.ศ. 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2549) 
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ปรัชญาและวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป 

 วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง วิชาทีมุ่งพัฒนาผูเรยีนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง   

มีโลกทัศนที่กวางไกล มคีวามเขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอื่นและสงัคมเปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล 

สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งของไทยและของประชาคม 

นานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

 การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป มีจดุมุงหมายเพือ่พฒันานักศึกษาใหมีความสมบรูณทัง้ทางดาน

รางกาย  อารมณสงัคม สติปญญาและจติวิญญาณ โดยผสมผสานเน้ือหาใหครอบคลมุสาระของกลุมวิชา

ภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรกลุมวิชาสงัคมศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศและคณิตศาสตรในสัดสวนทีเ่หมาะสมโดยไมมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงลงไปในเน้ือหาวิชาเฉพาะ

ดานซึ่งเปนพื้นฐานวิชาเอก 

 

การจัดวิชาศึกษาท่ัวไป มีวัตถุประสงคดังน้ี 

 1. เพื่อเสรมิสรางใหผูเรียนมทีักษะในการเรียนรูและเปนผูใฝเรียนรู อันเปนพื้นฐานสําคัญใน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

 2.  เพื่อเสรมิสรางใหผูเรียนมีความรอบรู มีโลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจในธรรมชาติ 

รูจักและเขาใจตนเองผูอื่นและสังคม และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 3. เพือ่ปลกูฝงใหผูเรยีนมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตระหนักในบทบาทหนาที่และสทิธิของตนในฐานะ 

พลเมืองและสมาชิกของสังคมและประเทศชาติ  และซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

และประชาคมนานาชาติ 

 

กรอบแนวคิดในการจัดวิชาศึกษาท่ัวไป 

การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมกีรอบแนวคิดดังน้ี 

 1. เปนไปตามโครงสรางหลกัสูตรระดับปรญิญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548  

            2. เน้ือหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะตองมลีกัษณะเปนการบรูณาการ ไมเปนรายวิชาที่มี

เน้ือหาเฉพาะซึง่เปนความรูพื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรน้ัน ๆ 
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            3.  มีเปาหมายหรือสะทอนการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึง

ประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังน้ี 

    3.1  มีความรูและทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถใชประกอบวิชาชีพได 

    3.2  มีคุณธรรม จริยธรรม รบัผิดชอบและซื่อสัตยในวิชาชีพ 

    3.3  มีความคิดสรางสรรค ใฝศึกษาอยางตอเน่ือง สามารถคิดและวิเคราะหอยางมี

เหตุผล 

    3.4  มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี และสามารถใชภาษาตางประเทศ

สื่อสารไดอยางนอย 1 ภาษา 

    3.5  มีความรู ทักษะ สามารถใชในการจัดการและใชเทคโนโลยีตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    3.6  มีวิจารณญาณ สามารถบรูณาการภูมปิญญาทองถ่ินกบัภูมิปญญาสากลในการ

แกปญหาได 

    3.7  มีสุขภาพและบุคลกิภาพดี มีโลกทัศนกวางไกล ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    3.8   มีจิตสํานึกดี เปนประชาธิปไตย เสียสละ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเห็น

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

    3.9  เปนพลเมอืงดี มคีวามตระหนักตอการพฒันาตนเอง พัฒนาอาชีพ เปนผูนําในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

    4.  มีการจัดฝกอบรมความรูและทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ และสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษาใหกบันักศึกษาทุกคนตามมาตรฐานทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

 

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบดวยรายวิชาในกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  จํานวนไมนอยกวา9 

หนวยกิต  กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา9 หนวยกติ กลุมวิชาสงัคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา6 

หนวยกิต และกลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร  จํานวนไมนอยกวา 9 หนวย

กิต  รวมไมนอยกวา 33 หนวยกิต 

 

 

 

 1.  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
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        มุงพัฒนาผูเรยีนใหมีทกัษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในดานทกัษะการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษา การสือ่สารทางสังคมในชีวิตประจําวัน และใน

การแสวงหาความรู 

 2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  มุงพฒันากระบวนการคิด วิเคราะหและการแสวงหาความรูดานมนุษยศาสตร เพื่อใหรูจักและเขาใจ

ตนเองมีความรบัผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค จนิตนาการ คุณธรรม จริยธรรม และการใชเหตุผลมีความ

ซาบซึง้ในวัฒนธรรมอารยธรรมของมนุษย  สามารถประยุกตใชองคความรูทางมนุษยศาสตรในการดําเนินชีวิต

ใหประสบความสุขและเกิดสันติสุขไดในสังคม 

 3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 มุงพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห และการแสวงหาความรูทางดานสังคมศาสตร โดยเฉพาะเกีย่วกบั

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภูมิปญญาทองถ่ิน ปญหาสังคม กระบวนการแกปญหาอยางมรีะบบ และการ

ดํารงอยูรวมกนัในสังคมอยางสันติ เพื่อใหผูเรียนเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตของ

ตนเอง สังคม สิง่แวดลอม และการพฒันาอยางย่ังยืน 

 4.  กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร 

 มุงพฒันากระบวนการคิดและแสวงหาความรูจากธรรมชาติทั้งดานชีวภาพและกายภาพ สรางความเขาใจ

ในความหมาย ความสําคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทีม่ผีลตอวิถีชีวิตมนุษย เสรมิสรางใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการ

ดํารงชีวิตของตนเองทามกลางการเปลีย่นแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม ใหเขาใจถึง

ความสาํคัญจําเปนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา คนควา วิจัย ตลอดจนนําคอมพิวเตอรมา

ประยุกตใชในงานตางๆ อันจะมผีลตอชีวิตประจําวันของมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต  รวมทัง้ให

ผูเรียนมีความรูพื้นฐานและมเีจตคติที่ดีตอการออกกําลงักายเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต สามารถเลือก

กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม 

 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 ประกอบดวยกลุมวิชาดังน้ี 

1.  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 9   หนวยกิต 

วิชาบังคับ บังคับเรียน 6  หนวยกิต โดยตองเรียน  3 รายวิชาดังตอไปน้ี 

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

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

3. 1109001 การใชสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  (Using Information for Learning) 2(1-2-3) 
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รายวิชาเลือกใหเลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปน้ี 

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

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

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

7. 1102002 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ (English Reading and Writing) 3(2-2-5) 

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

9. 1102004 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ(English for Academic Purposes) 3(2-2-5) 

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

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

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

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

14. 1106001 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (Vietnamese for Communication) 3(2-2-5) 

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

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

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

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

19. 1101301 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร (Bahasa Indonesian for Communication) 

             3(2-2-5) 

ขอกําหนดเพิม่เติม 

นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาอื่นซึ่งไมใชสาขาทางดานภาษาอังกฤษ หรือไมไดเรียนภาษาอังกฤษเปนวิชาโท 

ใหเลอืกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 11020- - ) 3 หนวยกิต 

 

2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 9    หนวยกิต 

วิชาบังคับบังคับเรียน 3 หนวยกิตโดยตองเรียนวิชาดังตอไปน้ี  

1.  1200006 พฤติกรรมมนุษยกบัการพฒันาตน     3(2-2-5) 

(Human Behavior and Self Development) 

ใหเลอืกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิตจากรายวิชาดังตอไปน้ี 

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

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

4. 1200003 สุนทรียทางนาฏศิลปและศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 

(Aesthetics for Dramatic Art and Performances) 



-79- 

 

 

ใหเลอืกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิตจากรายวิชาดังตอไปน้ี 

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

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

 

3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา      6    หนวยกิต 

ใหเลอืกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี 

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

(Natural Resources and Environmental Management of Thailand) 

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

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

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

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

4.  กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร ไมนอยกวา 9    หนวยกิต 

วิชาบังคับบังคับเรียน   4  หนวยกิต โดยตองเรียน   2  รายวิชาดังตอไปน้ี 

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

(Exercises for Quality of Life)   

2. 1400003 คณิตศาสตรและสถิติประยุกตเพือ่การตัดสินใจ   2(1-2-3) 

(Mathematics  and Statistics for  Decision Making) 

รายวิชาเลือกใหเลือกเรียนไมนอยกวา  5  หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปน้ี 

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

4. 1400002 วิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)  2(2-0-4) 

5. 1400004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life) 3(2-2-5) 

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

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

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

ขอกําหนดเพิม่เติม 

นักศึกษาที่เรียนสาขาอื่นซึง่ไมใชสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร  หรือไมไดเรียนวิชาโททางดาน

คอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียนรายวิชาภาษา 1400004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เปนหน่ึงในรายวิชา

ในวิชาเลือก  

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตร 
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1. เลข  3  ตัวหนา  หมายถึง  กลุมวิชาดังน้ี  

 1.1 110   หมายถึง  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   

 1.2 120   หมายถึงกลุมวิชามนุษยศาสตร    

 1.3 130   หมายถึงกลุมวิชาสังคมศาสตร    

 1.4 140   หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร 

  

2. เลขตัวที่ 4  และตัวที่  5 หมายถึง หมูวิชา  

 2.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารที่มี  21  รายวิชา ใหกําหนดรหัสตัวที่ 4  ตามหมูวิชาดังตอไปน้ี 

  2.1.1    10  หมายถึง  ภาษาไทย   

  2.1.2   20  หมายถึง  ภาษาอังกฤษ   

  2.1.3   30  หมายถึง  ภาษาจีน 

  2.1.4   40  หมายถึง  ภาษาญี่ปุน  

  2.1.5   50  หมายถึง  ภาษาเกาหล ี  

  2.1.6   60  หมายถึง  ภาษาเวียดนาม 

  2.1.7   70  หมายถึง  ภาษาเขมร 

  2.1.8   80  หมายถึง  ภาษาฝรั่งเศส 

  2.1.9   90  หมายถึง  หองสมุด 

  2.1.10  11  หมายถึงภาษาลาว 

  2.1.11  12  หมายถึงภาษาพมา 

  2.1.12  13  หมายถึงภาษาอินโดนีเซีย 

 2.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  กลุมวิชาสังคมศาสตร  และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ไมมีการจัดหมูวิชา ใหแทนดวยเลขศูนย  2  ตัว  (00) 

3.  เลข 2ตัวหลัง  หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมูวิชา 

 

คําอธิบายรายวิชา ( Course Description) 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหสัวิชา   1101001 ช่ือภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                2(1-2-3) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Thai for Communication  

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี



-81- 

 

 

 ศึกษาใหเหน็ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะทีเ่ปนเครื่องมอืสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแสวงหา

ความรูจากแหลงตางๆ พัฒนาทักษะ การฟง พูด อาน เขียน การสรปุความ ขยายความ ตีความ และการ

นําเสนอสารจากการศึกษาคนควาโดยใชสื่อตางๆ 

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

communication. Students are expected to develop in language in listening, speaking, 

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

presenting the information by using different media.   

 

รหสัวิชา   1101002 ช่ือภาษาไทย วาทการ                                           3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Speech 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ความมุงหมายของการพดู หลักการพูด การสรางบุคลกิภาพในการพูด มารยาทในการพดู การใชเสียง

กิริยาทาทาง การสรางความมั่นใจในการพูด การใชภาษาและกลวิธีการพูดการเตรียมการพูด การประเมินผล

และการปรบัปรงุ   การพูด หลักการฝกพูดในชีวิตประจําวันและการพูดในที่ชุมชน เนนการฝกพูดอธิบาย 

อภิปราย การกลาวรายงาน การกลาวสรปุ การกลาวแนะนํา และขอบคุณวิทยากร การพูดจงูใจ การพูด

โนมนาวใจ 

 This course provides students with basic knowledge of speech including speech 

manner, courtesy, intone manner, confidence, evaluation, improvement and language 

use and preparation techniques. Principles of everyday conversation and formal 

speech in public are focusing on the practice of discussion, presentation, report, 

introduction, conclusion, thanks, and motivation. 

 

รหสัวิชา   1101003 ช่ือภาษาไทย การอานเพื่อชีวิต                                 3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Reading for Life 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ความสาํคัญของการอานในฐานะเปนเครื่องมอืชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใหมีนิสัยรกัการอาน ใฝหา

ความรูและติดตามความเจรญิกาวหนาในดานตางๆ เพื่อพฒันาตนเองและสงัคมศึกษาลักษณะทั่วไป 

รูปแบบ ประเภทและจุดมุงหมายของการเขียน ศึกษาหลักและเทคนิคการอานงานเขียนแตละประเภท 

เพื่อสรุปความ วิเคราะห ตีความและวิจารณคุณภาพของงานเขียนน้ันๆฝกอานเพือ่จุดมุงหมายตาง ๆ 

อาทิ อานเพื่อรวบรวมความรู ความคิด อานเพื่อสุนทรียและความบันเทิงและอานเพื่อฝกวิจารณญาณ 

โดยนํามาแสดงออกทัง้ในรูปแบบของการพูดและการเขียน 
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 This course is an overview of reading as an important strategy for attainment of 

knowledge for improving one's life. It introduces students to basic elements of style, 

purpose, principle and technique. It also includes writing, summary, analysis, 

interpretation and criticism of the quality of written works. Students are also provided 

with reading academic and entertainment purposes.   

 

รหสัวิชา   1101004 ช่ือภาษาไทย การเขียนเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Writing for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษารปูแบบการเขียนเพื่อการสือ่สารลกัษณะตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกการเขียนสื่อสารอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการในโอกาสตางๆ การเขียนจดหมายและการเขียนเพือ่บันทกึรปูแบบตางๆ การ

เขียนคําตอบคําถามในแบบทดสอบ การเขียนเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริง การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การ

เขียนเพื่อโนมนาว จูงใจ การเขียนเอกสารสิทธ์ิและสัญญาตางๆ ตามกฎหมายที่มีอยูในชีวิตประจําวัน 

 This course is a study of various writing forms and styles, both formal and informal, 

for communication in daily life. It includes letter writing, note-taking, form filling, and 

paper test writing. Students are expected to express ideas and opinions, motivating, 

persuasive writing, and contract writing.  

 

รหสัวิชา   1102001 ช่ือภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ English for Communication  

เงื่อนไขของรายวิชา ไมมี    

 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ 

ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การกลาวลา การแนะนํา การแลกเปลี่ยนขอมลูสวนตัว การบรรยาย

ลักษณะของคน สถานที่และสิง่ของ การพูดโทรศัพท และการติดตอโดยใชจดหมายอิเล็คทรอนิกส การ

ถามและบอกทาง     การซื้อและขายสิ่งของ  การเชิญ การกลาวแสดงความรูสึก เปนตน 

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

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

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

calls, e-mail, directions, buying and selling things, invitations and feeling expression. 
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รหสัวิชา   1102002 ช่ือภาษาไทย การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ English Reading and  Writing  

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 วิธีการพื้นฐานสําหรับการอานใหมปีระสิทธิภาพ เริม่จากการอานประโยคงายๆ ในแตละยอหนา 

รวมทั้งการบอกตัวที่แทนคํา การเช่ือมตาง ๆ จากบริบทและทักษะการใชคําเพื่อที่จะหาความหมายคําศัพท

ใหม ๆ การอานเพื่อหาใจความสําคัญ รวมถึงการฝกเขียนภาษาอังกฤษที่ใชสือ่สารในชีวิตประจําวัน เชน 

การกรอกแบบฟอรมตางๆการเขียนจดหมายเชิญ การตอบรับโฆษณา การกรอกแบบฟอรมสมัครงาน 

 This course provides students with basic strategies for reading efficiency at the 

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

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

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

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

 

รหสัวิชา   1102003 ช่ือภาษาไทย การฟงและการพูด    3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Listening and Speaking  

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกการสือ่สารภาษาองักฤษโดยใชบทสนทนาทีเ่ปนเหตุการณตาง ๆ โดยเนนทีก่ารใหและการรบัขอมลู     

เกี่ยวกบัสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตในชีวิตประจําวันโดยทั่วๆ ไปกิจกรรมตางๆ และสถานการณที่

เกี่ยวของกับการทํางาน เชน การสัมภาษณ การรายงาน การจดบันทึก การบอกทิศทาง เปนตน 

 This course aims to practice in communicative English using dialogues and 

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

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

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

 

รหสัวิชา   1102004 ช่ือภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ   3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ English  for Academic Purposes   

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ขอบขายรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรูงานวิชาการตาง ๆ ตลอดจนนํามาใชในงานวิชาการ

ที่พบตามสื่อประเภทตางๆ  เพื่อใหนักศึกษาสามารถยอสรุป ทั้งโดยปากเปลาและในรูปแบบของการ

เขียน รวมทั้งใหนักศึกษาสามารถใหคํานิยาม เปรียบเทียบ แยกหมวดหมู แสดงความคิดเห็น ในงาน

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

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

academic sources. It will also instruct the students in methods of summary both oral 

and written. The students should also learn to define, compare, and classify objects, 

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

 

รหสัวิชา 1103001 ช่ือภาษาไทย ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Chinese for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกทักษะ สัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบือ้งตนของตัวอักษรจีน พรอมทั้งศึกษาศัพท 

สํานวน และลักษณะสําคัญของภาษาจีน ฝกสนทนาในชีวิตประจําวัน  บทเรียนจะประกอบดวยรปูแบบ

การสนทนาในชีวิตประจําวัน 

 This course provides students with a basic knowledge of Chinese language skills 

including phonetics, introduction to Chinese alphabets, the vocabulary and expressions 

required in Chinese for communication. Student are provided with practicing in 

everyday conversation. 

 

รหสัวิชา 1103002 ช่ือภาษาไทย สนทนาภาษาจีน                    3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Chinese Conversation 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกการสนทนาภาษาจีน โดยเนนการพูดปากเปลา และสําเนียงที่เปนมาตรฐาน การออกเสียงให

ถูกตองชัดเจน การใชถอยคําใหเหมาะสมกับเหตุการณและสภาพแวดลอม 

 This course aims to practice in communicative Chinese speech using simple 

dialogues clearly and correctly.  It also emphasizes standard pronunciation based on 

situations and environment. 

 

รหสัวิชา   1104001 ช่ือภาษาไทย ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร        3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Japanese for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 สําหรบัผูเรียนที่ไมมีพืน้ฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอน ฝกทกัษะทั้งสีอ่ยางบรูณาการ ( การฟง การพูด

การอาน และการเขียน)  ศึกษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก 



-85- 

 

 

การทักทายการแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน ฝกการอานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและ

ตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ ได 

  This is an introductory course providing students with basic knowledge of Japanese 

by integrating the four skills (listening, speaking, reading and writing) together with 

Japanese syntax and grammar focusing on everyday conversation in such situations as 

greeting, introducing, telling time, buying and selling. It also focuses on reading short 

passages and writing simple sentences. 

 

รหสัวิชา 1105001 ช่ือภาษาไทย ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร                 3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Korean for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ (การฟง การพูด การอาน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ

พื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทกัทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อ

ของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ ได 

 This is an introductory course providing students with basic knowledge of Korean by 

integrating the  four skills (listening, speaking, reading and writing) with emphasis on 

basic grammar and structures and practicing everyday conversation in various 

situations: greeting, introducing, telling time, buying and selling things, as well as 

focusing on reading short passages and writing simple sentences. 

 

รหสัวิชา  1106001 ช่ือภาษาไทย ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร              3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาองักฤษ Vietnamese for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ (การฟง การพูด การอาน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและ

ไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา 

การซื้อของ   เปนตน การอานฝกอานขอความสั้นๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยค

งายๆ  ได 

 This is an introductory course providing students with basic knowledge of 

Vietnamese by integrating the four skills (listening, speaking, reading and writing) with 

emphasis on basic grammar and structures and practicing everyday conversation in 
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various situations: greeting, introducing, telling time, buying and selling things, as well 

as focusing on reading short passages and writing simple sentences. 

 

รหสัวิชา 1107001 ช่ือภาษาไทย ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                    3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Cambodian for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ (การฟง การพูด การอาน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและ

ไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา 

การซื้อของ   เปนตน การอานฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได  การเขียนประโยค

งายๆ ได 

 This is an introductory  course providing students with basic knowledge of 

Cambodian by integrating the four skills (listening, speaking, reading and writing) with 

emphasis on basic grammar and structures and practicing everyday conversation in 

various situations: greeting, introducing, telling time, buying and selling things, as well 

as focusing on reading short passages and writing simple sentences. 

 

รหสัวิชา   1108001  ช่ือภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน          3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ French for Daily Life 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ (การฟง การพูด การอาน และการเขียน)  ในข้ึนพื้นฐานสําหรบัทักษะ

การฟง และการพูด ผูเรียนไดฝกทักษะที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง และ

แนะนําผูอื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอําลา การอวยพร การบอกเวลา ทักษะการอาน ฝกอาน

เน้ือหาขอความสั้นๆและตอบคําถามสั้นๆได ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยค

งายๆ ได โดยใชโครงสราง ศัพทและสํานวน และใหรูจกัวัฒนธรรมฝรัง่เศสในดานตางๆ เชน การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน อาหาร การกีฬาและวันหยุดเปนตน 

 This is an  introductory course providing students with basic knowledge of French 

by integrating four skills (listening, speaking, reading and writing) focusing on listening 

and speaking with everyday conversation in various situation: greeting, introducing, 

thanking, apologizing, saying good-bye, blessing and telling time, as well as focusing on 

reading short passages and writing simple sentences with emphasis on studying more 
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complex structures, vocabulary and expressions, as well as French culture including 

daily routine, food, sports and holidays. 

 

รหสัวิชา  1109001  ช่ือภาษาไทย การใชสารสนเทศเพื่อการเรียนรู     2(1-2-3) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Using Information for Learning 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 สารสนเทศและความสําคัญของสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศแหลงสารสนเทศ  วิธีการสืบคน

สารสนเทศและเครื่องมือการวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ การเขียนรายงานและการอางอิง 

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

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

 

รหสัวิชา 1101101 ช่ือภาษาไทย ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Laos for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ (การฟง การพูด การอาน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและ

ไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอก

เวลา การซื้อของเปนตน การอาน ฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได การเขียน

ประโยคงายๆได 

 This is an introductory course providing students with basic knowledge of Laos by 

integrating the four skills (listening, speaking, reading and writing) with emphasis on 

basic grammar and structures and practicing everyday conversation in various 

situations: greeting, introducing, telling time, buying and selling things, as well as 

focusing on reading short passages and writing simple sentences. 

 

รหสัวิชา 1101201 ช่ือภาษาไทย ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร                   3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Myanmar for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ (การฟง การพูด การอาน และการเขียน)  ศึกษารูปประโยคและ

ไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวิตประจําวันไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอก

เวลา การซือ้ของเปนตน การอาน ฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได การเขียน

ประโยคงายๆได 
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 This is an introductory course providing students with basic knowledge of Myanmar 

by integrating the four skills (listening, speaking, reading and writing) with emphasis on 

basic grammar and structures and practicing everyday conversation in various 

situations: greeting, introducing, telling time, buying and selling things, as well as 

focusing on reading short passages and writing simple sentences. 

 

รหสัวิชา 1101301 ช่ือภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Bahasa Indonesian for Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ (การฟง การพูด การอาน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและ

ไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอก

เวลา การซื้อของเปนตน การอาน ฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได การเขียน

ประโยคงายๆได 

 This is an introductory  course providing students with basic knowledge of Bahasa 

Indonesia by integrating the four skills (listening, speaking, reading and writing) with 

emphasis on basic grammar and structures and practicing everyday conversation in 

various situations: greeting, introducing, telling time, buying and selling things, as well 

as focusing on reading short passages and writing simple sentences. 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหสัวิชา   1200001 ช่ือภาษาไทย    ศิลปสุนทรีย    3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Art  Appreciation  

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาความหมาย ความเปนมา ความสาํคัญของสุนทรียศาสตร แนวคิด รูปแบบของศิลปกรรม

ประสบการณทีม่ีผลตอการรับรูทางความงามและความซาบซึ้งในศิลปกรรม การพฒันาและการฝก

ประสบการณ    การรบัรูเพื่อปลกูฝงสุนทรียภาพใหเจริญงอกงามนําไปสูคุณคาในการดําเนินชีวิตของ

มนุษยในสังคม 

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

concept and styles. It also studies the development and experience effecting the 

aesthetics of art, and its value to society.  
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รหสัวิชา   1200002 ช่ือภาษาไทย    สุนทรียทางดนตร ี   3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Aesthetics of Music  

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาความหมาย ความเปนมา ความสําคัญของสุนทรียศาสตร ความสําคัญของดนตรีตอชีวิต ศาสนา 

วัฒนธรรม สังคม การเมือง ศึกษาความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม 

การเมือง ศึกษาความสัมพันธระหวางดนตรีกบัชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง จิตวิทยา 

การศึกษา ธุรกิจ ศึกษาปรัชญา สาขาสุนทรยีศาสตรของดนตรี แนวคิด คุณคาการสือ่ความหมายธรรมชาติ 

ความงาม ความไพเราะของดนตรี ความกลมกลนื   ทางสุนทรยีศาสตร ศิลป การสรางสรรคของนัก

ประพันธเพลง และแนวการรับรูอรรถรสของดนตรี ศึกษาวรรณกรรมทางดนตรีที่ไดรับการยกยองและ

ศึกษาคุณคาของดนตรีสูการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

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

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

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

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

literacy and its value as it applies to daily life.  

 

รหสัวิชา   1200003 ช่ือภาษาไทย    สุนทรียทางนาฎศิลปและศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Aesthetics for  Dramatic Art and Performances 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาความหมาย ความเปนมา ความสําคัญของสุนทรียศาสตร ประวัติความเปนมาของนาฎศิลป 

ความหมาย ประโยชน ประเภทของนาฎศิลปไทยสามารถวิเคราะหวิจารณศิลปะการแสดงชนิดตางๆ และ

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนจดักิจกรรมใหสอดคลองตามความเหมาะสม 

 This course studies the importance of dramatic art and performance and includes 

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

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

this discipline as it applies to daily life. 
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รหสัวิชา 1200004 ช่ือภาษาไทย ความจริงของชีวิต                    3(3-0-6) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Meaning of Life 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาการเกิดข้ึนการดํารงอยูและการดับไปของชีวิตอยางทีค่วรจะเปนคุณคาและเปาหมายของชีวิต การ

พัฒนาชีวิต การแกปญหาชีวิต และการพฒันาปญญา โดยใชหลักธรรมทางศาสนา ชีวิตที่มีสันติสุข 

สังคมทีม่ีสันติภาพ 

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

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

intellectual development in a peaceful society and  life based on religious principles. 

 

รหสัวิชา  1200005 ช่ือภาษาไทย ความมั่นคงของมนุษย        3(3-0-6) 

      ช่ือภาษาอังกฤษHuman Security 

เงื่อนไขของรายวิชาไมม ี

 ศึกษาความหมาย และที่มาของสทิธิตามธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชน ธรรมชาติของมนุษย รากฐาน

ของเสรีภาพและความยุติธรรม คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความมั่นคงของมนุษยทางดาน

รางกาย สงัคม อารมณและจิตใจ 

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

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

and intellectual aspects.  

 

รหสัวิชา  1200006 ช่ือภาษาไทย พฤติกรรมมนุษยกบัการพฒันาตน   3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Human Behavior and Self Development 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมมนุษย องคประกอบ ปจจัยทีเ่กีย่วของกบัพฤติกรรมมนุษย และหลักแนวคิด

ทฤษฎี ที่ทําใหมนุษยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเขาใจตนเองและบุคคลอื่น หลักและกระบวนการพัฒนา

ตน ทักษะชีวิต การสรางมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร การทํางานรวมกันใหประสบความสําเรจ็ และ

การดําเนินชีวิตมีความสุข 

 This course is a study of human behavior analysis and factors concerning changes in 

human behavior; understanding oneself and others; the principles and processes of 

self development, life skills, building human relationships, communication, 

cooperation, leading to fulfillment in life.   
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กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหสัวิชา    1300001 ช่ือภาษาไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ       3(3-0-6)      

        สิ่งแวดลอมไทย                        

      ช่ือภาษาอังกฤษ Natural Resources and Environmental 

Management of Thailand  

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

การจัดการสิง่แวดลอมในประเทศไทย ทั้งที่เปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิง่แวดลอมทางสังคม 

วัฒนธรรมตามแผนประเทศ แนวนโยบายแหงรัฐ กฎหมายและการสงเสรมิองคกรภาครัฐและเอกชน การ

มีสวนรวม การสรางเครอืขายองคกรการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน การสงเสรมิ

การอนุรกัษทรัพยากรการเกษตร ตลอดจนขอตกลงและพันธกจิ การใชรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศทีผู่กพันกับประเทศไทยถึงปจจุบัน 

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

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

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

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

establishment of networks; sustainable development of natural resources and the 

environment; and the preservation of agricultural resources. 

 

รหสัวิชา 1300002 ช่ือภาษาไทย  ทองถ่ินศึกษา                3(2-2-5)     

      ช่ือภาษาอังกฤษ Local Studies 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาวิวัฒนาการ ปรากฏการณที่สําคัญ และศักยภาพของทองถ่ิน ทางดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมตางๆ ที่มีตอทองถ่ิน วิธีการศึกษาทองถ่ิน 

ฝกปฏิบัติศึกษาทองถ่ินตามเน้ือหาดังกลาวโดยเนนทองถ่ินทีส่ถานศึกษาน้ันเปดสอน 

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

with emphasis on social, economic, political, environmental and cultural aspects. 
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รหสัวิชา 1300003 ช่ือภาษาไทย วิถีไทย                            3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Thai  Living 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท วัฒนธรรม

และประเพณีไทย สภาพปญหาและแนวทางขจดัปญหาสงัคมไทยโดยศึกษาการพฒันาโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ  ภูมิปญญาชาวบานและทองถ่ิน การดําเนินชีวิตแบบเพียงพอ ตลอดถึง

วิสัยทัศนดานสังคมเศรษฐกจิ การเมืองและการ     ปกครองที่คนไทยอยากเห็น 

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

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

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

exemplified by the Royal development projects, including the economic sufficiency 

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

 

รหสัวิชา 1300004 ช่ือภาษาไทย วิถีโลก           3(3-0-6)      

      ช่ือภาษาอังกฤษ Global Society 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกจิ การเมอืง และการปกครองของสงัคมโลก การจัดระเบียบโลก   

ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดถึงการปรับตัวของประเทศไทย เพือ่ให

สอดคลองกบัการ    จัดระเบียบของสงัคมโลก 

 This course studies the evolution and administration of global society. It focuses on 

economics, politics and administration and the adaptation of Thai society to global 

administration. 

 

รหสัวิชา 130005 ช่ือภาษาไทย กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)    

      ช่ือภาษาอังกฤษ Law  in  Daily  Life   

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาความหมายและทีม่าของกฎหมายตลอดจนบทบาทและความสําคัญของกฎหมายที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน  เชน  กฎหมายอาญาทีเ่กี่ยวกับทรพัย กฎหมายแพงและพาณิชเกี่ยวกบับุคคล ครอบครัว 

มรดก  กูยืม ซื้อขาย เชาทรพัย  เชาซื้อ  คํ้าประกัน  จํานอง  จํานํา  ทรัพยสินและที่ดิน 
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 This course is a study of the origin and significance of law and the role of law in 

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

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

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร 

รหสัวิชา   1400001 ช่ือภาษาไทย ชีวิตกับสิ่งแวดลอม    2(2-0-4) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Life and Environment 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การใชและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ ความสัมพนัธเชิงระบบระหวางสิง่มีชีวิตกบัสิง่แวดลอม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม และผลกระทบที่เกิดข้ึน แนวทางการจัดการสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 

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

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

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

diversity; environmental pollution; environmental impact; and sustainable 

environmental management.  

 

รหสัวิชา   1400002 ช่ือภาษาไทย วิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต   2(2-0-4) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Science for Quality of Life 

เงื่อนไขของรายวิชา  ไมมี 

 การศึกษากระบวนการและพฒันาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการนําความรูทางวิทยาศาสตร มา

ประยุกตในการพฒันาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมปีระสิทธิภาพ  

 This course studies the process and development of science and technology. It 

focuses on the benefits of scientific knowledge in developing fulfillment and 

effectiveness in life. 
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รหสัวิชา   1400003 ช่ือภาษาไทย คณิตศาสตรและสถิติประยุกต  2(2-0-4) 

        เพื่อการตัดสินใจ        

      ช่ือภาษาอังกฤษ Mathematics and Statistics for Decision Making 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 กระบวนการและการประยุกตใชการใหเหตุผลเชิงอปุนัย นิรนัย และตรรกศาสตรความสําคัญของขอมลู 

ลักษณะของขอมลู ระดับการวัดขอมูล การวิเคราะหขอมลูเพื่อการตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสนิใจโดย

อาศัยหลักความนาจะเปน กําหนดการเชิงเสน และการประยุกตใชในการตัดสินใจ 

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

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

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

probability; linear programming; and application for decision making. 

 

รหสัวิชา   1400004 ช่ือภาษาไทย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Information Technology for Life 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดานฮารดแวรและซอฟแวร 

การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกตประจําสํานักงาน การใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อแสวงหา

ความรูและสือ่สารขอมลูอิทธิพลของระบบสารสนเทศตอการดํารงชีวิตในยุคปจจบุัน การเคารพสิทธิทาง

ปญญา คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 

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

software; operating systems and office application software; and Internet search. It will 

focus on the use of data in order to improve the quality of life, particularly with 

respect to individual rights, morality and ethics in the information society. 

 

รหสัวิชา   1400005 ช่ือภาษาไทย การออกกําลงักายเพื่อคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Exercises for Quality of Life 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการออกกําลงักาย ความหมายและองคประกอบของสมรรถภาพ

ทางกาย การทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

ปจจัยตางๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการออกกําลังกาย เชน อาหารและพลังงาน สิ่งแวดลอม สภาวะทางอารมณ 
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รวมถึงการรูจักปองกันและรกัษาการบาดเจ็บ การพิจารณาเลือกกจิกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ใหเหมาะสมกบัเพศ วัย และสภาพรางกาย 

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

of physical fitness; the functions of the various systems of the human body; and 

activities to enhance the quality of life. It also looks at factors relating to exercise, such 

as food, energy, environment, emotional condition, prevention and cure of injury, and 

appropriateness in terms of sex, age and physical condition. 

 

รหสัวิชา   1400006 ช่ือภาษาไทย วิทยาศาสตรเพือ่สุขภาพ     3(3-0-6) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Science for Health 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ  ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่ีผลตอการพัฒนาสุขภาพ

สวนบุคคลและสุขภาพสวนชุมชน โดยกลาวถึงอนามัยสวนบคุคลและชุมชน อาหาร  ยา และสมุนไพร  

เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณโภคภัณฑ สาธารณูปโภคและสิง่อํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตประจําวัน

ที่จําเปน การใชและการบํารุงรกัษา การคุมครองผูบริโภค อบุัติเหตุและการปองกัน การปฐมพยาบาลที่

ทําไดในชีวิตประจําวัน นันทนาการเพื่อการ     พักผอนหยอนใจ การเลี้ยงสัตวและการปลูกพืชเพื่องาน

อดิเรก 

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

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

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

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

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

gardening and animal breeding as hobbies. 

 

รหสัวิชา   1400007 ช่ือภาษาไทย โภชนาการ     2(2-0-4) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Nutrition 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของโภชนาการที่มีตอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู หลักการจัดอาหารสม

สวน ประเภทของสารอาหาร หนาทีแ่ละปรมิาณที่พงึไดรับ แหลงสารอาหาร กลไกการยอยและการดูดซึม

สารอาหาร บริโภคนิสัย โภชนบัญญัติ ฉลากโภชนาการ การสุขาภิบาลอาหาร อาหารสะอาดรสชาติ
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อรอย ปญหาโภชนาการในประเทศไทย  หนวยงานทั้งในและนอกประเทศที่มบีทบาทในการแกปญหา

โภชนาการ 

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

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

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

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

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

concerned nutrition problems in Thailand. 

 

รหสัวิชา   1400008   ช่ือภาษาไทย เทคโนโลยีเพือ่ชีวิต    3(2-2-5) 

      ช่ือภาษาอังกฤษ Technology for Life 

เงื่อนไขของรายวิชา ไมม ี

 ศึกษาเทคโนโลยีทางดานชางทีม่ีความสัมพันธในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับวัสดุศาสตร การอานแบบ 

การออกแบบเครื่องเรอืน เครื่องใช การทํางานและระบบไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสในเครื่องใชที่ใชพลังงานไฟฟา  

การทํางานและระบบเครื่องยนตกลไกที่ใชพลงังานจากเช้ือเพลิงและไฟฟา การบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณที่

เปนทัง้ Hand tool และ  Machine tool ตลอดทั้งดานความปลอดภัย  

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

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

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

maintenance of hand and machine tools. 
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การพฒันาความรูและทกัษะพื้นฐาน 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนตองเขารับการทดสอบพื้นฐานความรูทั้งสามดานคือ การพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  และสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยนักศึกษาตองเขารับการฝกอบรมในศูนยคอมพิวเตอร  

ศูนยภาษา  และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และตองสอบผานความรูและทักษะพื้นฐานทั้งสามดาน  

ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ดังน้ี  
 

1.  ความรูและทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร   

มาตรฐานการวัดความสามารถดานคอมพิวเตอรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

หลักสูตร Computer Literacy (จํานวน 20 ช่ัวโมง) 

คุณลักษณะบัณฑติดาน

ความ 

สามารถทางคอมพิวเตอร 

ตัวช้ีวัด เกณฑและเคร่ืองมือการวัด 

หนวยที ่1 

คอมพิวเตอรพื้นฐาน   

(1 ชั่วโมง) 

1.  ความหมายและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

2.  การทํางานและประมวลผลของคอมพิวเตอร 

3.  ประเภทและชนิดของคอมพิวเตอร 

4.  องคประกอบของคอมพิวเตอร 

5.  การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

   5.1  เลือกตามลักษณะการใชงาน 

   5.2  เลือกตามงบประมาณ 

6.  การแกปญหาทั่วไปและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

ประเมินจากตัวชี้วัดทําได 70% 

ขึ้นไปโดยการทดสอบ

ภาคทฤษฎี 

หนวยที่ 2  

ระบบปฏิบัติการ  

Microsoft Windows  

(3 ชั่วโมง) 

1.  ความหมายและความสําคัญของระบบปฏิบัติการ  

2.  รูจักระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows 

3.  สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ Microsoft 

Windows 

4.  รูจักองคประกอบตางๆของหนาตาง (Window) 

5.  วิธีการใชเมาสและคียบอรด 

6.  การบริหารจัดการแฟมและโฟลเดอร (File and 

Folder Management)  

7.  การปรับแตงคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ  

Microsoft Windows 

8.  การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ 

Microsoft Windows 

9.  การเรียกใชโปรแกรมประยุกต 

ประเมินจากตัวชี้วัดทําได  70% 

ขึ้นไปโดยทําการทดสอบ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

หนวยที่ 3   1.  ความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา ประเมินจากตัวชี้วัดทําได 70% 
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คุณลักษณะบัณฑติดาน

ความ 

สามารถทางคอมพิวเตอร 

ตัวช้ีวัด เกณฑและเคร่ืองมือการวัด 

โปรแกรมประมวลผลคํา 

Microsoft Word  

(5 ชั่วโมง) 

2.  สวนประกอบของ Microsoft Word 

3.  การจัดรูปแบบเอกสารเบื้องตน เชน การใช

มุมมองเอกสาร การเปด-ปดแถบเครื่องมือ การตั้ง

คาหนากระดาษ เปนตน 

4.  การพิมพและจัดรูปแบบตัวอักษร เชน การเปล่ียน

รูปแบบตัวอักษร การเปล่ียนแปลงขนาด การจัด

ตําแหนง เปนตน 

5.  การจัดการขอความในเอกสาร เชน การคัดลอก 

การลบ การเลือกขอความ การยายตําแหนง การใช

คําส่ังยกเลิก/การทําซํ้า และการคนหาและแทนที่

คํา เปนตน 

6.  การจัดการแฟมเอกสาร เชน การสรางเอกสาร 

การปด/เปดเอกสาร การบันทึกเอกสาร การแกไข

เอกสารเกา เปนตน 

7.  การวาดและจัดการรูปรางอัตโนมัติ 

8.  การสรางและจัดการขอความ 

9.  การแทรกวัตถุและจัดการวัตถุ (Object) ใน

เอกสาร เชน การแทรกและจัดการภาพตัดปะ  การ

แทรกและจัดการภาพจากแฟม การแทรกและ

จัดการสัญลักษณ เปนตน  

ขึ้นไปโดยทําการทดสอบ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

หนวยที่ 4  

โปรแกรมตารางคํานวณ 

Microsoft Excel   

(4 ชั่วโมง) 

1.  ความสําคัญของโปรแกรมตารางคํานวณ (Spread 

Sheet) 

2.  สวนประกอบของ Microsoft Excel 

3.  การจัดการแผนงาน (Sheet) เชน การยอ-ขยาย 

การลบ  การแทรก แถวและคอลัมน การเปล่ียนชื่อ

แผนงาน การลบแผนงาน การคัดลอกแผนงาน การ

กําหนดสีใหกับแผนงาน การเลือกเซลล

แบบตอเน่ือง การเลือกเซลลแบบไมตอเน่ือง  

    เปนตน 

 

 

ประเมินจากตัวชี้วัดทําได 70% 

ขึ้นไปโดยทําการทดสอบ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

หนวยที่ 4 (ตอ) 4.  การจัดการขอความในแผนงาน เชนการพิมพและ  
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คุณลักษณะบัณฑติดาน

ความ 

สามารถทางคอมพิวเตอร 

ตัวช้ีวัด เกณฑและเคร่ืองมือการวัด 

โปรแกรมตารางคํานวณ 

Microsoft Excel   

(4 ชั่วโมง) 

   จัดรูปแบบ การคัดลอก การลบ การยายขอความ

ในเซลล การกําหนดขอความอัตโนมัติ การกําหนด

ตัวเลขอัตโนมัติ เปนตน 

5.  การจัดการแฟมขอมูล เชน การสรางแผนงานใหม 

การปดเอกสาร การเปดเอกสาร การบันทึกเอกสาร 

เปนตน 

หนวยที่ 5  

โปรแกรมการนําเสนอ

ผลงาน  Microsoft 

PowerPoint 

(3 ชั่วโมง) 

1.  ความสําคัญของโปรแกรมนําเสนอผลงาน 

2.  สวนประกอบของ MS Power Point 

3.  สวนประกอบและการใชมุมมองแบบตางๆ 

4.  การจัดการภาพน่ิง เชน การเลือกรูปแบบภาพน่ิง 

การพิมพขอความในภาพน่ิง การจัดรูปแบบ

ขอความ การลบภาพน่ิง การคัดลอกภาพน่ิง  

    การใสสีพื้นภาพน่ิง การใชการออกแบบภาพน่ิง 

เปนตน 

5.  การแทรกและจัดการวัตถุ (Object) ในภาพน่ิง 

เชน การแทรกรูปภาพในภาพน่ิง การวาดรูปใน

ภาพน่ิง การแทรกไดอะแกรมและแผนผังองคกร 

การแทรกกราฟแผนภูมิ เปนตน 

6.  การเปล่ียนภาพน่ิง (Slide Transition) และการ

กําหนดการเคล่ือนไหวของวัตถุในภาพน่ิง 

7.  การสรางปุมปฏิบัติการ 

8.  การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 

ประเมินจากตัวชี้วัดทําได 70% 

ขึ้นไปโดยทําการทดสอบ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

หนวยที่ 6  

การใชงานอินเตอรเน็ตและ

การสืบคนสารสนเทศ 

(4 ชั่วโมง) 

1.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอินเตอรเน็ต 

2.  ประโยชนและความสําคัญของอินเตอรเน็ต 

3.  การใชงานอินเตอรเน็ตดวยโปรแกรม Web 

Browser 

4.  การสืบคนสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต 

  5.  การถายโอนขอมูล (Download) บนอินเตอรเน็ต 

  6.  การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) 

ประเมินจากตัวชี้วัดทําได 70% 

ขึ้นไปโดยทําการทดสอบ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 

 

2.  ความรูและทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ   
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      มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เปาหมาย เพื่อใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 1 :   เขาใจและตีความหมายภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

  -  ใชทักษะฟงในระดับตน/กลาง 

  -  ใชทกัษะอานในระดับตน/กลาง 

มาตรฐานที่ 2 :  ใชภาษาอังกฤษกับสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันไดทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

  -  ใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษาพูดในระดับตน/กลาง 

  -  ใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษาเขียนในระดับตน/กลาง 

มาตรฐานที่ 1: เขาใจและตีความหมายภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

 1.1  ใชทักษะการฟงไดในระดับตน  

 ตัวบงช้ี   

 1.1.1  เขาใจคําพูดที่ใชในสังคมในระดับพื้นฐานไดอยางสุภาพ  เชน  การทักทาย  กลาวลา  แนะนําให

รูจัก  ฯลฯ 

 1.1.2  รูจักสํานวนในระดับพื้นฐานที่ใชเพื่อดึงดูดความสนใจ  ขอความชวยเหลือ  ขอใหพูดซํ้าและให

อธิบายเพิ่มเติม  แสดงความซาบซ้ึง  กลาวรองเรียน  แสดงความหวัง   ผิดหวัง  พึงพอใจ  ไมพอใจ  เห็นดวยและไม

เห็นดวย 

 1.1.3  เขาใจขอมูลสําคัญของการสนทนาส้ันๆและการพูดทางโทรศัพท เชน จํานวน เวลา สถานที่  ฯลฯ  

เขาใจรายละเอียดขอเท็จจริงและตีความคําพูดได 

 1.1.4  เขาใจคําถาม คําอธิบาย คําแนะนํางายๆ คําส่ังและขอรอง  ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะและ

คําแนะนํา ฯลฯ 

 1.1.5  เขาใจการบรรยายลักษณะโดยใชภาษาอังกฤษอยางงายและส้ันๆ เชน คน ส่ิงของ  สถานที่ อาชีพ 

สถานการณตาง ๆ 

        1.2  ใชทักษะการฟงไดในระดับกลาง 

  ตัวบงช้ี 

 1.2.1  เขาใจรายละเอียดของการแลกเปล่ียนขอมูลทางสังคม เชน การทักทาย  กลาวลา แนะนําใหรูจัก  

ฯลฯ 

 1.2.2  ระบุไดเก่ียวกับสํานวนที่ใชเพื่อดึงดูดความสนใจ  ขอความชวยเหลือ  ขอใหพูดซํ้าและใหอธิบาย

เพิ่มเติม  แสดงความซาบซ้ึง  กลาวรองเรียน  แสดงความหวัง   ผิดหวัง  พึงพอใจ  ไมพอใจ เห็นดวยและไมเห็นดวย 

 1.2.3  เขาใจขอความที่ฝากไวในเครื่องตอบ-รับโทรศัพท 

 1.2.4  เขาใจรายละเอียดรวมทั้งความหมายที่แฝงอยูในการสนทนา 

 1.2.5  เขาใจรายละเอียดรวมทั้งความหมายที่แฝงอยูในขาวและส่ืออ่ืนๆในชีวิตประจําวัน 

 1.2.6  บอก ทัศนคติ อารมณ ความตั้งใจของผูพูด 

 

 1.3  ใชทักษะการอานไดในระดับตน 
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 ตัวบงช้ี 

 1.3.1  จับใจความสําคัญจากโนตยอ ขอความในอีเมล แฟกซ และจดหมาย 

 1.3.2  จับใจความสําคัญจากแผนพับเก่ียวกับธุรกิจ ประกาศ  ใบโฆษณา 

 1.3.3  ปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือคําชี้แจงส้ันๆ งายๆ 

 1.3.4  เขาใจแบบฟอรมธรรมดางายๆ  เชน ปายประกาศ ฉลาก ตาราง และแผนที่ 

 1.3.5  เขาใจ ตาราง กราฟ แผนภาพ ฯลฯ 

 1.4  ใชทักษะการอานไดในระดับกลาง 

    ตัวบงช้ี 

 1.4.1  จับใจความสําคัญจาก โนตยอ ขอความในอีเมล แฟกซ และจดหมาย 

 1.4.2  เขาใจขอพึงปฏิบัติงายๆ เชน ฉลากยา ฉลากขางกลองอาหาร 

 1.4.3  เขาใจขอมูลในส่ิงพิมพ และส่ิงพิมพอ่ืนๆ เก่ียวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ 

 1.4.4  เขาใจ ตาราง กราฟ แผนภาพ ฯลฯ 

 

มาตรฐานที่ 2 : ใชภาษาอังกฤษเพื่อเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

 2.1 ใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษาพูดในระดับตน 

 ตัวบงช้ี 

 2.1.1 ใชภาษาอยางสุภาพ เพื่อแสดงมารยาททางสังคม เชน  การทักทาย  กลาวลา  แนะนําใหรูจัก  ฯลฯ 

 2.1.2  ถามและตอบคําถามงายๆ เก่ียวกับการอธิบาย คําขอรอง  ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะและ

คําแนะนํา 

 2.1.3  บอกทิศทาง  ขอพึงปฏิบัติ  ขอเสนอแนะ  แนะนํา  ยืนยัน  ขอโทษ  อธิบายขอควรระวัง   

 2.1.4  อธิบาย /  บรรยายขอมูล  (เชน คน ส่ิงของ สถานที่ อาชีพ เหตุการณ ฯลฯ) 

 2.1.5  พูดโตตอบทางโทรศัพทได 

 2.2  ใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษาพูดในระดับกลาง 

 ตัวบงช้ี 

 2.2.1 ใชภาษาอยางสุภาพ เพื่อแสดงมารยาททางสังคม เชน  การทักทาย  กลาวลา  แนะนําใหรูจัก  ฯลฯ 

 2.2.2  ถามและตอบคําถามงายๆในชีวิตประจําวัน  เก่ียวกับการอธิบาย  คําขอรอง  ความคิดเห็น  

ขอเสนอแนะและคําแนะนํา 

 2.2.3  บอกทิศทาง  ขอพึงปฏิบัติ  ขอเสนอแนะ  แนะนํา  ยืนยัน  ขอโทษ  อธิบายขอควรระวัง   

 2.2.4  อธิบาย /  บรรยายขอมูล  (เชน คน ส่ิงของ สถานที่ อาชีพ เหตุการณ ฯลฯ) 

 2.2.5  นําเสนอขอมูลเก่ียวกับ ประวัติศาสตรไทย วัฒนธรรมไทย เชน ศิลปะ  ดนตรี อาหาร  ผลไม ฯลฯ 

 2.2.6  พูดโตตอบทางโทรศัพทได 

 2.2.7  พูดดวยสําเนียงที่ชัดเจน คลองแคลวและถูกตอง 

 2.3  ใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษาเขียนในระดบัตน 

 ตัวบงช้ี 

 2.3.1 เขียนโนตส้ันๆ  ของแตละสถานการณ 

 2.3.2 กรอกแบบฟอรมงายๆ 
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 2.3.3 เขียนโนตส้ันๆ  ของแตละสถานการณ เชน การส่ัง ประกาศ ฯลฯ 

 2.3.4 เขียนคําแนะนําหรือคําชี้แจงงาย 

 2.4  ใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษาเขียนในระดับกลาง 

 ตัวบงช้ี 

 2.4.1 เขียนขอความส้ันๆ เชน การส่ัง ประกาศ ฯลฯ 

 2.4.2 กรอกแบบฟอรม 

 2.4.3 เขียนคําแนะนําหรือคําชี้แจง 

 2.4.4 เขียนขอความส้ันเก่ียวกับ การแสดงความแสดงความรูสึกตางๆ การเขียนอีเมล  ฯลฯ    

 

3.  ความรูและทักษะพื้นฐานทางสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

     มาตรฐานการวัดความรูและทักษะพื้นฐานทางสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 1.  สามารถสืบคน  OPAC  (Online  Public  Access  Catalogue)  ประเภทตางๆ ดังตอไปน้ีได   

  1.1  Browse  Search  

  1.2  Keyword  Search  

  1.3  Expert  Search  

  1.4  Broadcast  

  1.5  Reserve  

  1.6  Heading  Keyword   ฯลฯ  

 2.  สามารถใชฐานขอมูลตางๆ ได เชน  

  2.1  ฐานขอมูล  Omnifile  Full  Text  

  2.2  ฐานขอมูลวิทยานิพนธ  

  2.3  ฐานขอมูล  ERIC  

  2.4  ฐานขอมูล  DAO 

  2.5  Doaj  Open  Access  Journals  

 3.  สามารถใชเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได  อาทิเชน 

  3.1  ฐานขอมูลทองถิ่น  จังหวัดมหาสารคาม 

  3.2  ฐานขอมูล  Omnifile  Full  Text  

  3.3  ABI / Inform  

  3.4  ACM 

  3.5  Hw  Wilson  All  

  3.6  Agricola  Online  

  3.7  E – Journals  

  3.8  E – Books  หนังสืออิเล็กทรอนิกส  (Kluwer Online eBooks ; สกอ.) 

  3.9  E – Theses  

   3.9.1 ฐานขอมูลผลงานวิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  

   3.9.2  ฐานขอมูล  Online  
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   3.9.3  การสืบคนหนังสือ – วารสาร  

   3.9.4  บริการของหองสมุด  

   3.9.5  Teaching  Support  

   3.9.6  E – Learning  

   3.9.7  ทรัพยากรสารสนเทศ  

   3.9.8  แหลงสารสนเทศอ่ืนๆ  

   3.9.9  Library  Map  เปนตน  

   3.9.10  แนะนําเว็บไซต  หองสมุดมีชีวิต  แหลงเรียนรูกฎหมายของปวงชน   

   3.9.11  แนะนําเว็บไซตเครือขายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   3.9.12  แนะนําเว็บไซตสารนิเทศทองถิ่น  

 4.  สามารถใชทรัพยากรสารสนเทศ และบริการในสํานักวิทยบริการฯได โดยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

ระเบียบ  ขอปฏิบัติ  ในการใชสํานักวิทยบริการฯ  

   4.1 ทรัพยากรสารสนเทศในสํานักวิทยบริการฯประเภทตางๆ  

  4.2 บริการที่มีอยูในสํานักวิทยบริการฯ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-104- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2548 
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ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วาดวย การศกึษาระดับปรญิญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
........................................ 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี                                                                  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) ประกอบกับมาตรา ๕๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ ๒  / ๒๕๔๘  เม่ือวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๔๘  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

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

 

ขอ  ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ  ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป 

ขอ  ๓   บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี หรือซ่ึง

ขัด หรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน  

ขอ  ๔   ในขอบังคับน้ี   

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“คณะ”  หมายความวา  คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ 

“คณบดี”  หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และใหหมายความรวมถึงหัวหนา

หนวยงานอ่ืนมีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“คณะกรรมการประจําคณะ”  หมายความวา  คณะกรรมการตามตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการในหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ 
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  “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองให

มีสถานะเทียบเทาสถาบันอุดมศึกษา 

“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความวา  สวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามที่รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

  “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณบดีเจาสังกัด เพื่อใหทําหนาที่ควบคุม

แนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

  ขอ  ๕   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ีและมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังเพื่อ

ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับ หรือในกรณีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดในขอบังคับน้ี ให

อธิการบดเีปนผูวินิจฉัย หรืออนุมัต ิ

หมวด  ๒ 

ระบบการศึกษา 

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

 

       ขอ  ๖  ระบบการศึกษา 

  การจัดการศึกษาใหใชระบบ ดังน้ี 

      ๖.๑  ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวน

หนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกต ิ

        ๖.๒  ระบบไตรภาค  ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 

     ๖.๓  ระบบจตุรภาค  ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 

  ขอ  ๗   รูปแบบการจัดการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 

  ๗.๑  โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 

    ๗.๒  โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห เปนการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห 

            ๗.๓  โปรแกรมเรียนนอกเวลาราชการ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเวลานอกเวลาราชการ 

  ๗.๔  โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใชระบบทางไกลผานไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วีดิทัศน ๒ ทาง 

หรือเครือขายคอมพิวเตอร หรือระบบอินเทอรเน็ต 

  ๗.๕  โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปนคราว ๆ คราวละ ๑ 

รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซ่ึงอาจจัดเปนชุดของรายวิชาที่มีเน้ือหาสัมพันธกัน 
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     ๗.๖  โปรแกรมนานาชาต ิเปนการจัดการเรียนการสอน โดยความรวมมือกับสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเชนเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ  โดย

อาจจัดในเวลาและเน้ือหาที่สอดคลองกับโปรแกรมในตางประเทศ  

  ๗.๗  โปรแกรมการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส    (E - Learning) ใหเปนไปตามประกาศ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ๗.๘  โปรแกรมโครงการพิเศษ  

       การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตร ทั้งน้ีจะตองจัดใหได

เน้ือหาสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบหนวยกิตตามขอ ๙ และใหจัดทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย                                     

  ขอ  ๘   การคิดหนวยกิต 

   ๘.๑  ระบบทวิภาค 

     ๘.๑.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕  

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

    ๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

   ๘.๑.๓ การฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

     ๘.๑.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ที่ใชเวลาทํา

โครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

การจัดการศึกษาระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค ดังน้ี 

  ๘.๒  ระบบไตรภาค   

   ๑  หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ ๑๒/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หนวย

กิต ระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๕ หนวยกิตระบบไตรภาค     

    ๘.๓  ระบบจตุรภาค   

  ๑  หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ ๑๐/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หนวย

กิต ระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๓ หนวยกิตระบบจตุรภาค           

  ขอ  ๙   เกณฑมาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของขอบังคับน้ีตามหมวดน้ีเปนตนไป ใหใชระบบ

ทวิภาค กรณีการศึกษาระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาค ใหเทียบเคียงกับระบบทวิภาค 

 

 

 

 

 

หมวด ๓ 
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หลักสูตร 

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

 

ขอ  ๑๐   การจัดหลักสูตร 

ใหจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไวดังน้ี 

  ๑๐.๑  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม

นอยกวา ๑๔ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

         ๑๐.๒  หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๒๐ ภาคการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม

นอยกวา ๑๗ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๓๐ ภาคการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  ๑๐.๓  หลักสูตรปริญญาตรีไมนอยกวา ๖ ป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

และไมนอยกวา ๒๐ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๓๖ ภาคการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

           ๑๐.๔  หลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ือง  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอย

กวา ๘ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  ขอ  ๑๑   โครงสรางหลักสูตร 

  โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 

   ๑๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยวิชาที่มีเน้ือหาครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

            การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ือง อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่

ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งน้ีจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับ

การยกเวนดังกลาว เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ือง ตองไมนอยกวา ๓๐ 

หนวยกิต 

   ๑๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 

๘๔ หนวยกิต 

    ๑๑.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป  ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต 

    ๑๑.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรีไมนอยกวา ๖  ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 

๑๔๔ หนวยกิต 

    ๑๑.๒.๓  หลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ือง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 

    มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะเรียนเอกเดี่ยวใหมีจํานวนหนวยกิตไม

นอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๑๕ หนวยกิต และอาจจัดในลักษณะวิชาเอกคู ใหมี

วิชาเอกจํานวนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต 

   ๑๑.๓  หมวดวิชาเสรี ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
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 ขอ  ๑๒   จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  

  ใหมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คนและในจํานวนน้ันตองเปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ําวาปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือเปน

ผูดํารงตําแหนงทางราชการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยางนอย ๒ คน ทั้งน้ี อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะ

เปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

 

 ขอ  ๑๓   การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 

๔ ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุน และการใหคําแนะนํา

นักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 ขอ  ๑๔   การพัฒนาหลักสูตร 

   ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก ๕ ป 

 

หมวด ๔ 

การรับเขาเปนนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

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

 

ขอ  ๑๕   คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา 

ผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

            ๑๕.๑ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีปกติ  

และสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ือง  

           ๑๕.๒  เปนผูมีความประพฤติดี 

   ๑๕.๓  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษน้ันเกิดจากความผิดอัน

กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

    ๑๕.๔  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 

           ๑๕.๕  ไมเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

    ๑๕.๖  ไมเปนบุคคลวิกลจริต  

    ๑๕.๗  ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 

  ๑๕.๘  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๑๕.๙  มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ 

 

ขอ  ๑๖   การรับเขาเปนนักศึกษา 
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กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สําหรับผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหยกเวนวิธีการดังกลาวในวรรค

กอน แตจะใหมีการสอบคุณวุฒิอยางอ่ืนแทนก็ได 

  ขอ  ๑๗   การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

  ๑๗.๑  ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษา  เม่ือไดขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษาแลว โดยตองสงหลักฐาน พรอมทั้งชําระเงินตามระเบียบในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

   ๑๗.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาที่ไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน  เวลา 

และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธ์ิที่จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของให

มหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่กําหนดใหรายงานตัวและเม่ือไดรับอนุมัติแลวตองมารายงานตัว

ภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจาก

อธิการบด ี

   ๑๗.๓ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเปนนักศึกษา

ระบบใด  ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเปนนักศึกษาระบบน้ันดวย 

   ๑๗.๔  ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย

การศึกษาใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนยการศึกษาน้ัน 

  

ขอ  ๑๘   การเปล่ียนระบบการศึกษา 

 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาเปล่ียนระบบการศึกษาได 

ทั้งน้ี นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

สําหรับการเปล่ียนระบบการศึกษา โดยใหนับระยะเวลาการศึกษาตอเน่ืองจากระบบการศึกษาเดิม 

     ขอ  ๑๙   สภาพนักศึกษา 

    ๑๙.๑  สภาพนักศกึษาแบงเปน ๒ สภาพ ดังน้ี 

               ๑๙.๑.๑  นักศึกษาสภาพสมบูรณ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษา

แรก หรือนักศึกษาที่สอบไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

              ๑๙.๑.๒  นักศึกษาสภาพรอพินิจ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ต่ํากวา ๒.๐๐ 

   ๑๙.๒  ผูที่มีสภาพนักศึกษาจะมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐาน เพื่อประกอบการใชสิทธิตาง 

ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 

๑๙.๓  การจําแนกสภาพนักศึกษา 

    การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําทุก ๆ ๒ ภาคการศึกษาในแตละปการศึกษา เวนแตในกรณี

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนใหถือวาเปนภาคการศึกษาตอเน่ือง                                

  ๑๙.๔  การพนสภาพนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

                       ๑๙.๔.๑  ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๕ 

     ๑๙.๔.๒  ตาย 

    ๑๙.๔.๓  ลาออก 
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     ๑๙.๔.๔  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และไดรับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

แลว เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหเขาศึกษาตอ 

    ๑๙.๔.๕  ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 ๑๙.๒ ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก 

                     ๑๙.๔.๖ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาหรือไม

ลงทะเบียนเรียนใหเสร็จส้ินภายใน ๓ สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณบดีเจา

สังกัด 

   ๑๙.๔.๗  ไมลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพ

นักศึกษาภายใน    

๓ สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณบดีเจาสังกัด ทั้งน้ีตองไมนอยกวา ๒ สัปดาห

กอนสอบปลายภาค           

          ๑๙.๔.๘ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา ๑.๖๐  ในการจําแนกสภาพ

นักศึกษาเปนครั้งแรก หรือไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา ๑.๗๐ ในการจําแนกสภาพนักศึกษาครั้งที่ ๒  หรือ

ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ในการจําแนกสภาพนักศึกษาครั้งที่ ๓     

          ๑๙.๔.๙   ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐ 

   ๑๙.๔.๑๐ นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด    แตยังไดแตมระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ 

                    ๑๙.๔.๑๑ กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเปนการเส่ือมเสียแกมหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหออกหรือไลออกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนักศึกษา 

   ๑๙.๔.๑๒  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก    เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ   

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท                  

 

  

    ๑๙.๕  การคืนสภาพนักศึกษา 

    นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาดวยเหตุสุดวิสัย โดยไมไดกระทําผิดทางวินัย และไมไดพน

สภาพเน่ืองจากมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๙.๔.๘  อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได ทั้งน้ีตองไดรับอนุมัติ

จากอธิการบด ีและตองชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา และคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษายอนหลัง 

 ขอ  ๒๐   การเปล่ียนสาขาวิชา 

 ๒๐.๑  นักศึกษาที่จะเปล่ียนสาขาวิชา จะตองมีเวลาศึกษาอยูในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ  

    ๒๐.๒  การเปล่ียนสาขาวิชา    จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาเจา

สังกัดสาขาวิชาเอกเดิม  หัวหนาภาควิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกใหม และใหคณบดีอนุมัติแลวแจงสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

๒๐.๓  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเปล่ียนสาขาวิชา จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  

ขอ  ๒๑   การยายวิทยาเขต หรือศูนยการศึกษา 
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  ๒๑.๑  นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา

ใดจะตองศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนยการศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษายายไปศึกษา ณ วิทยาเขต 

หรือศูนยการศึกษาอ่ืน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผล ความจําเปนอยางยิ่งเทาน้ัน 

   ๒๑.๒  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ยายวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษา ใหนับตั้งแตเริ่มเขา

ศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนยการศึกษาเดิม 

ขอ  ๒๒   การยายคณะ 

๒๒.๑  นักศึกษาที่จะขอยายคณะ ตองไดเรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งน้ีไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกใหพักการศึกษา และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 

๓๐ หนวยกิต และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกําหนด 

         ๒๒.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะ จะตองยื่นเอกสารตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

๒๒.๓  การยายคณะจะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  หัวหนาภาควิชา  

คณบดีเจาสังกัดเดิมและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะทีนั่กศึกษาขอยายเขาศึกษา 

๒๒.๔  นักศึกษาที่ยายคณะจะตองมีเวลาศึกษาอยูในคณะที่ตนยายเขาอยางนอย ๔ ภาคการศึกษา

ปกติกอนสําเร็จการศึกษา 

  ๒๒.๕  ระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตเขาศึกษาในคณะเดิม 

๒๒.๖  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายคณะ  จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

และสามารถยายคณะไดไมเกิน ๒ ครั้ง 

   ๒๒.๗  การโอนรายวิชาและจํานวนรายวิชาที่จะโอน ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษายายเขา 

         ๒๒.๘  นักศึกษาที่ยายคณะใหคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ไดรับ

อนุมัติใหโอนมา 

จากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเขาศึกษาดวย 

ขอ  ๒๓  การรับโอนนักศึกษา 

                       ๒๓.๑   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สํานักงาน

คณะกรรมการการ 

อุดมศึกษารับรองและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

   ๒๓.๒   การพิจารณารับโอนใหอยูในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน และตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

            ๒๓.๓  นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอนตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

              ๒๓.๓.๑  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับน้ี 

  ๒๓.๓.๒  ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ  

ทั้งน้ี ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
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  ๒๓.๔  นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย  จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยเปน

เวลาไมนอยกวา ๔ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคที่ประสงคจะเขาศึกษาน้ัน  พรอมกับแนบเอกสารตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

   ๒๓.๕  นักศึกษาที่รับโอนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

ทั้งน้ี ใหนับระยะเวลาศึกษาตอเน่ืองจากสถานศึกษาเดิม 

          ขอ  ๒๔  การโอนหนวยกิตรายวิชา 

          นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษา

มาแลวจากการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ ทั้งน้ีให

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

   

หมวด ๕ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

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

 

ขอ  ๒๕    นักศึกษาแตละคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนําการวางแผนการศึกษาและในการ

ลงทะเบียนศึกษารายวิชาทุกครั้ง ตองใหอาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 ขอ  ๒๖   หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

 อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ดังน้ี 

   ๒๖.๑  ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษารวมกับนักศึกษา ใหถูกตองตามหลักสูตร 

ที่กําหนดไว 

   ๒๖.๒  ใหคําแนะนําในเรื่องขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแกนักศึกษา 

   ๒๖.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชา และจํานวน

หนวยกิตตอภาคการศึกษาของนักศึกษา 

   ๒๖.๔   แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

   ๒๖.๕  พิจารณาคํารองตาง ๆ ของนักศึกษา   และดําเนินการใหถูกตองตามขอบังคับ  ระเบียบ 

หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ๒๖.๖   ใหคําปรึกษาเก่ียวกับความเปนอยูและการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   ๒๖.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศ  

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหหัวหนาภาควิชาและคณบดี

ทราบ เพื่อพิจารณานําเสนออธิการบดหีรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาโทษทางวินัยตอไป 
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หมวด ๖ 

การลงทะเบียนเรียน 

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

 

ขอ  ๒๗  การลงทะเบียนเรียน 

  ๒๗.๑  กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียนใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  

  ๒๗.๒  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณเม่ือนักศึกษาไดชําระเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  ๒๘  จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา 

    ๒๘.๑  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตละภาคการศึกษาปกติ  ไมต่ํากวา  ๙  หนวยกิต

และไมเกิน  ๒๒ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมต่ํากวา ๓ หนวยกิตและไมเกิน ๙ หนวยกิต 

   ๒๘.๒  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่ไดกําหนด นักศึกษาตอง

ยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี แตเพิ่มไดไมเกินภาคการศึกษาละ ๓ หนวยกิต 

             ๒๘.๓  การลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดจะกระทําไดเฉพาะนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร  และ

เหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๒๘.๑ ใหลงทะเบียนเทาจํานวน

หนวยกิตที่เหลือได                 

 ขอ  ๒๙  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ (Audit) 

    ๒๙.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ เปนการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรูโดยไมนับ

หนวยกิตไมบังคับใหนักศึกษาสอบ และมีผลการเรียนเปน  AU 

   ๒๙.๒  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ  โดยไมนับหนวยกิตไดเม่ือไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน และตองชําระคาหนวยกิตตามรายวิชาที่เรียนและใหระบุในการลงทะเบียนดวยวาเปน

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 

  ๒๙.๓   การลงทะเบียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิตใหลงในชองผลการเรียนรายวิชาที่เรียน

โดยไมนับหนวยกิตเฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ัน 

   ๒๙.๔  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกใด ๆ ที่มิใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาพิเศษ

ได แตผูน้ันจะตองมีคุณสมบัติและพื้นฐานความรูการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรและจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ  ๓๐  การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชา 

   ๓๐.๑  การขอถอน  ขอเพิ่ม  หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน หมูเรียน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษา และผานการอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด 

    ๓๐.๒  การขอถอน  หรือขอเพิ่มรายวิชาเรียนตองกระทําภายใน  ๒  สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาปกติและสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  

           ๓๐.๓ การขอยกเลิกทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน   ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีกอนถึงวันแรก

ของวันสอบปลายภาคเปนเวลาไมนอยกวา ๒ สัปดาหสําหรับภาคการศึกษาปกต ิและ ๑ สัปดาหสําหรับภาคฤดูรอน 
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   ๓๐.๔  นักศึกษาที่ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชาภายใน ๒ สัปดาหของภาคการศึกษาปกติหรือ ๑ 

สัปดาหของภาคฤดูรอน นับจากวันเปดภาคการศึกษา มีสิทธิไดรับเงินคาลงทะเบียนรายวิชาที่ถอนโดยไดรับเงินคืนเต็ม

จํานวน  หากพนกําหนดเวลาน้ีจะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนเรียนคืน 

   ๓๐.๕  การขอถอนรายวิชาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา และภายใน ๑๕ วัน 

นับตั้งแตวันเปดภาคฤดูรอน จะไมบันทึก  W (Withdrawal)  หากขอถอนรายวิชาเรียนหลังจาก ๓๐ วัน หรือ ๑๕ วัน 

แลวแตกรณี นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา จะบันทึก  W  ในรายวิชาน้ัน ๆ  

  ๓๐.๖  นักศึกษามีสิทธิที่จะขอยกเลิกรายวิชาเรียนไดภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันเปดภาค

การศึกษา  แตจํานวนหนวยกิตที่คงเหลือจะตองไมนอยกวา ๙ หนวยกิต หากมีความจําเปนตองยกเลิกรายวิชาเรียน

หลังจาก ๖๐ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา หรือเม่ือยกเลิกรายวิชาเรียนแลว จํานวนหนวยกิตคงเหลือนอยกวา ๙ 

หนวยกิต จะตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด ทั้งน้ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบปลายภาค 

  ๓๐.๗  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอน มีหลักเกณฑดังน้ี  

       ๓๐.๗.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอน นักศึกษา

จะตองสอบไดวิชาบังคับกอน  มิฉะน้ันใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน ๆ เปนโมฆะ  

         ๓๐.๗.๒  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาตอเน่ืองควบคูกับรายวิชาบังคับกอนที่เคย

สอบได  F  มาแลว โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา  

  ขอ  ๓๑  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

    ๓๑.๑  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังใหพักการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย

วินัยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาหกอนสอบปลายภาค นับจากวันเปดภาคการศึกษา

ปกติ หรือภายในสัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคฤดูรอน มิฉะน้ันจะตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ทั้งน้ีจะตองดําเนินการรักษาสภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาน้ันดวย 

    ๓๑.๒  นักศึกษาที่เรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวและไดแตมระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม เพื่อใหแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหถึง 

๒.๐๐ ทั้งน้ีตองอยูในระหวางเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๐  หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพการเปนนักศึกษาของการ

จัดการศึกษาน้ันๆ  

  ขอ  ๓๒  คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

  นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยใหปฏิบัติ ตามวิธีการ 

ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด  การผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนอํานาจของอธิการบดี

โดยผอนผันไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา การยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนอํานาจของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ  ๓๓   การลา 

  ๓๓.๑  นักศึกษามีสิทธิลาปวยหรือการลากิจไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค

การศึกษาน้ัน กรณีลาปวยหรือการลากิจที่ไมเกิน ๑๕ วัน ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาในการอนุมัติ หากเกิน

จากน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาและอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด 

   ๓๓.๒  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาแลว มีสิทธิไดรับการผอนผันการสอบ การนับเวลาเรียน และ

สิทธิอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนหรือการสอบ 
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  ขอ  ๓๔   การลาพักการศึกษา 

   ๓๔.๑  นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาได ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

           ๓๔.๑.๑  ถูกเกณฑ หรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 

     ๓๔.๑.๒  ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

    ๓๔.๑.๓ ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกิน

กวารอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ันตามคําส่ังแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ

ทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซ่ึงเปนของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนด 

    ๓๔.๑.๔ เม่ือนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาได ถาได

ลงทะเบียนโดยสมบูรณในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา 

   ๓๔.๒  การลาพักการศึกษา  นักศึกษาตองยื่นคํารองภายในสัปดาหที่  ๓ ของภาคการศึกษาที่ลา

พักการศึกษา และใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ ยกเวนการลาพักการศึกษาในกรณีขอ ๓๔.๑.๑ - ๓๔.๑.๓ 

โดยใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ  

๓๔.๓  การลาพักการศึกษา กระทําไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ถานักศึกษายังมี

ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตอไป ใหนักศึกษายื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหม ทั้งน้ี 

การลาพักการศึกษาทุกครั้งตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 

  ๓๔.๔  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา

รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย   

           ๓๔.๕  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  เม่ือจะกลับเขาเรียนตองยื่นคํารองขอกลับเขา

เรียนตอคณบดี กอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห และใหคณบดีแจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

   ๓๔.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพ

นักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ  ๓๕   การลาออก 

  นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความยินยอมจาก

ผูปกครอง และไดรับอนุมัติโดยคณบดีเจาสังกัด  

 

หมวด ๗ 

การวัด และประเมินผลการศึกษา 

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

 

  ขอ  ๓๖   การมีสิทธิเขาสอบ 

   ๓๖.๑  นักศึกษาผูมีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาตองอยูในเกณฑตอไปน้ี 

   ๓๖.๑.๑   มีเวลาเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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   ๓๖.๑.๒   กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

และคณบดีพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิสอบ 

  ๓๖.๒   นักศึกษาผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๖.๑.๑ หรือขอ ๓๖.๑.๒  ใหอาจารยผูสอนพิจารณา

ใหผลการเรียนเปน  F  หรือ  U  แลวแตกรณี 

 ขอ  ๓๗   ระเบียบการสอบ 

  ๓๗.๑   การกําหนดจํานวนครั้ง วิธีการสอบ ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยประจําวิชา 

  ๓๗.๒   ระเบียบการสอบ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๓๗.๓   นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบตามกําหนดโดยมีเหตุผลความจําเปน จะตองยื่นคํารองขอสอบตอ

คณะภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันสอบวิชาน้ัน และสอบใหเสร็จส้ินภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันสอบตามปกติของวิชาน้ัน  

หากพนกําหนดใหถือวาขาดสอบ กรณีที่มีความจําเปนตองสอบเกิน ๑๕ วัน ใหอยูในดุลพินิจของคณบดี ทั้งน้ี หากไม

อาจปฏิบัติตามความดังกลาวได ใหอยูในดุลยพินิจของคณบด ี

  ๓๗.๔   นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  ใหถือวาสอบตกได  F  ในวิชาน้ัน  และถือวาผิดวินัย

นักศึกษา จะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

ขอ  ๓๘   การวัดผลการศึกษา 

 การวัดผลการศึกษาอาจกระทําไดระหวางภาคการศึกษา ดวยวิธีสอบยอย ทํารายงาน งานที่แบงกันทําเปนหมู

คณะ การทดสอบระหวางภาคการศึกษา การเขียนสารนิพนธประจํารายวิชา หรืออ่ืนๆ  และเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา

จะมีการสอบปลายภาคสําหรับแตละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยคิดคะแนนระหวางภาคการศึกษาไมนอย

กวารอยละ ๕๐  แตตองไมเกินรอยละ ๗๐ เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหวัดผลการศึกษาลักษณะอ่ืนโดยใหทําเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนหลังสอบปลายภาคการศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด แตตองไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันส้ินสุดการสอบปลายภาคการศึกษา โดยใหปฏิบัติตามประกาศการสงผล

การเรียนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจใชวิธีทดสอบเทียบความรูแทนการวัดผลการศึกษาตามความในวรรคกอนก็ได 

 ขอ  ๓๙   การประเมินผลการศึกษา 

    ๓๙.๑  ใหคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติผลการศึกษาแตละรายวิชา กําหนดใหใชระบบระดับ

คะแนน และแตมระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล ดังน้ี        

            ระดับคะแนน   A    ความหมายดีเยี่ยม  (Excellent)         แตมระดับคะแนน ๔.๐๐ 

                       ระดับคะแนน   B+  ความหมายดีมาก  (Very Good)         แตมระดับคะแนน ๓.๕๐ 

                       ระดับคะแนน   B    ความหมายดี  (Good)              แตมระดับคะแนน ๓.๐๐                   

                ระดับคะแนน   C+  ความหมายคอนขางดี  (Fairly Good)  แตมระดับคะแนน ๒.๕๐     

        ระดับคะแนน   C    ความหมายพอใช  (Fair)                   แตมระดับคะแนน ๒.๐๐                  

                        ระดับคะแนน   D+  ความหมายออน  (Poor)                   แตมระดับคะแนน ๑.๕๐ 

                       ระดับคะแนน   D    ความหมายออนมาก  (Very Poor)      แตมระดับคะแนน ๑.๐๐ 

                       ระดับคะแนน   F    ความหมายตก  (Fail)              แตมระดับคะแนน ๐ 

    ๓๙.๑.๑  ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือ

วาสอบไดตามระบบน้ีตองไมต่ํากวา  D  ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดเปน  F  ตองลงทะเบียนเรียนซํ้า
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จนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยูในกลุมเดียวกันแทนได แลวให

เปล่ียนระดับคะแนนวิชาเลือกเดิมจาก  F  เปน  W 

  ๓๙.๑.๒  สวนการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ   และรายวิชาการฝก

ประสบการณวิชาชีพถาไดระดับคะแนนต่ํากวา  C  ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซํ้า  

         ๓๙.๒  ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนคาระดับคะแนนไดใหประเมินผลโดยสัญลักษณ ดังน้ี                     

 สัญลักษณ     S       ความหมาย  ผลการประเมินผานเกณฑ  (Satisfactory) 

  สัญลักษณ     U       ความหมาย  ผลการประเมินไมผานเกณฑ  (Unsatisfactory) 

            สัญลักษณ    I         ความหมาย  ผลการประเมินยังไมสมบูรณ  (Incomplete) 

         สัญลักษณ    W       ความหมาย  การถอนรายวิชาเรียนโดยไดรับอนุมัติ  (Withdrawal) 

สัญลักษณ    AU     ความหมาย  การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

   ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะของแตละ

สาขาวิชาและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม รายวิชาที่ไดผลการเรียน  U  นักศึกษาจะตองลงทะเบียน

เรียนซํ้าจนกวาจะสอบได 

         ๓๙.๓  การให  F  ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปน้ีดวย 

     ๓๙.๓.๑  นักศึกษาสอบตก 

    ๓๙.๓.๒  นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา  

    ๓๙.๓.๓  นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ ๓๖.๑.๑ หรือขอ ๓๖.๑.๒   

    ๓๙.๓.๔  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

             ๓๙.๓.๕  นักศึกษาที่ได  I  แตมิไดดําเนินการขอประเมินผลเพื่อแก  I  ใหเสร็จส้ินภายใน ๒ 

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียน   

           ๓๙.๔  การให  S  หรือ  U  ใชสําหรับประเมินรายวิชาเรียนที่ไมนําคาของหนวยกิตมาคํานวณแตม

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

    ๓๙.๕  การให   I   ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี 

     ๓๙.๕.๑   นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ ๓๖.๑.๑ หรือขอ ๓๖.๑.๒ แตขาด

สอบปลายภาคเน่ืองจากปวย หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบด ี                       

     ๓๙.๕.๒  อาจารยผูสอนและคณบดีเห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายัง

ปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันไมสมบูรณ  โดยไมใชเปนความบกพรองหรือความผิดของนักศึกษา 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ใหอธิการบดีอนุมัติขยายเวลาไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา 

    ๓๙.๖  นักศึกษาที่ได  I  จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปล่ียนสัญลักษณ  I ใหเสร็จ

ส้ินตามที่อาจารยผูสอนกําหนด ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวใหอาจารยผูสอนพิจารณา

ผลงานที่คางอยูเปนศูนย และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว  และหากอาจารยผูสอนไมสงผลการประเมิน

ใหมภายในภาคการศึกษาถัดไป ใหนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยเปล่ียนระดับคะแนนเปน F หรือ  U แลวแตกรณี เวน

แตอธิการบดีอนุมัติใหขยายเวลา เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยอันมิใชเกิดจากการกระทําหรือรวมกระทําของนักศึกษาผูน้ัน 

ทั้งน้ีตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๓๙.๕.๒  

    ๓๙.๗  การให  W  ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี 

       ๓๙.๗.๑  นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนตามขอ ๓๐.๕ 
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    ๓๙.๗.๒  นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๓๔ 

     ๓๙.๗.๓  นักศึกษาถูกส่ังพนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

   ๓๙.๗.๔  นักศึกษาถูกส่ังใหพนการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

   ๓๙.๗.๕  รายวิชาเลือกที่ได  F  และไดรับอนุมัติใหเรียนรายวิชาอ่ืนแทน 

     ๓๙.๗.๖  นักศึกษาไดรับอนุมัติจากคณบดี ใหเปล่ียนจาก  I  ที่นักศึกษาไดรับตามขอ 

๓๙.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปล่ียน  I  แลว แตการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด โดยมีหลักฐานที่

เชื่อถือได 

    ๓๙.๘ การให  AU ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปน

พิเศษโดยไมนับหนวยกิตตามขอ ๒๙ 

             ๓๙.๙   การนับจํานวนหนวยกิต 

    ๓๙.๙.๑   การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาแตมระดับคะแนนเฉล่ีย ให

นับจากทุกรายวิชาที่มีระบบการใหคะแนนแบบระดับคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทนใน

รายวิชาใด ใหนําจํานวนหนวยกิต และแตมระดับคะแนนที่ไดไปใชในการคํานวณหาแตมระดับคะแนนเฉล่ียดวย  

     ๓๙.๙.๒  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อใหครบหลักสูตร     ใหนับ

เฉพาะหนวยกิตของ รายวิชาที่สอบไดเทาน้ัน  

              ๓๙.๑๐   การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย 

     ๓๙.๑๐.๑  แตมระดับคะแนนเฉล่ียเฉพาะรายภาคการศึกษา    ใหคํานวณจากผลการ

เรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนของแตละ

รายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษาน้ัน การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม ๓ 

ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมตําแหนงที่ ๓ ที่มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไปเพื่อใหเหลือทศนิยม ๒ ตําแหนง สําหรับ

รายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเปน  I  ไมใหนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉล่ีย   

    ๓๙.๑๐.๒   แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษา

ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิต กับแตมระดับคะแนน

ของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ ๓๙.๑๐.๑  เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด  การคํานวณ

ดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ตําแหนง  และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมตําแหนงที่ ๓ ที่มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไปเพื่อใหเหลือ

ทศนิยม ๒ ตําแหนง  สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเปน  I  ไมใหนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉล่ีย กรณีที่สอบ

ตกและตองเรียนซํ้า ใหนับรวมทั้งหนวยกิตและผลการเรียนครั้งสุดทายไปคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

   ๓๙.๑๐.๓   การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนักศึกษาที่ยายสาขาวิชาเอก  

ยายหลักสูตร ยายคณะ ใหคํานวณแตมระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขา ไมวา

จะเปนรายวิชาที่เทียบหรือไมก็ตาม   

   ๓๙.๑๐.๔ การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมที่โอนมาจากสถานศึกษาอ่ืนและ

นักศึกษาที่สําเร็จอนุ ปริญญาหรือเทียบเทา และไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาตอใหคิดเฉพาะแตมระดับคะแนนของรายวิชา

ที่เรียนใหมเทาน้ัน 

   ๓๙.๑๑   การแจงผลการเรียน 

   ๓๙.๑๑.๑   มหาวิทยาลัยจะแจงผลการเรียนภายหลังจากการประมวลผลการเรียนแลว

เสร็จในแตละภาคการศึกษา 
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    ๓๙.๑๑.๒   ภาควิชาและคณะ จะระงับการแจงผลการเรียนใหแกนักศึกษา เฉพาะ

นักศึกษาที่มีหน้ีสินตอมหาวิทยาลัย 

   ๓๙.๑๑.๓   มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ 

ใหแกนักศึกษาหากนักศึกษาคางชําระหน้ีสินตอมหาวิทยาลัย ถึงแมจะไดมีการแจงผลการเรียนไปแลวก็ตาม 

   ขอ  ๔๐   การเรียนเพื่อเปล่ียนแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

   ๔๐.๑   นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพื่อเปล่ียนแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม   โดยไดรับ

อนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดของนักศึกษา ทั้งน้ี การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหใชผลการเรียนครั้งใหม 

  ๔๐.๒  ในแตละภาคการศึกษา  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าไดโดยตองเรียนวิชาอ่ืนๆ ใน

หลักสูตรไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต  ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแลวแตแตมระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑ  ก็อาจเรียนซํ้าเฉพาะวิชาที่จะเรียนเพื่อยกระดับคะแนนได ทั้งน้ี ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทุกรายวิชา 

    ๔๐.๓  กรณีนักศึกษาเขารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ือง  จะลงทะเบียนรายวิชาซํ้า

หรือเทียบเทากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได  

      ขอ  ๔๑   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 นักศึกษาจะตองรับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพตามที่ ระบุไวใน

หลักสูตร ถาผูใดปฏิบัติงานไมครบถวน เน่ืองจากประพฤติตนและปฏิบัติงานขัดตอระเบียบวินัย ผูควบคุมซ่ึงเปนอาจารย

หรือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาสงตัวกลับ ฯลฯ ใหถือวาการศกึษายังไมสมบูรณตามความตองการแหงหลักสูตรของ

คณะน้ัน จะไดรับการประเมินผลไมผานเกณฑ (U) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซํ้าใหม 

   

หมวด  ๘ 

การสาํเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา 

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

 

  ขอ  ๔๒   การสําเร็จศึกษา 

     ๔๒.๑   นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาที่

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาน้ัน 

    ๔๒.๒   ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูรับรองการสําเร็จการศึกษา และใหมีผลใชบังคับตั้งแต

วันที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

  ๔๒.๓   ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนดังน้ี 

    ๔๒.๓.๑  มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม 

     ๔๒.๓.๒  ตองเรียนและสอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามหลักสูตรสาขาวิชา   และ

เปนไปตามขอ  ๑๐ แหงขอบังคับน้ี 

     ๔๒.๓.๓  ตองไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  ๒.๐๐ 

     ๔๒ .๓ .๔  ตองไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนักศึกษา      
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   ๔๒.๓.๕  กรณีเทียบโอนรายวิชา ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ ภาค

การศึกษา 

 ขอ  ๔๓   การขอรับปริญญา 

     ๔๓.๑   นักศึกษาตองสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๔๒ 

   ๔๓.๒ ใหนักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยตามวิธีการ    ขั้นตอน

และในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๔๓.๓  นักศึกษาที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา  จะตองไมมีพันธะดานหน้ีสินใด ๆ ตอ

มหาวิทยาลัยและเปนผูที่มีความประพฤติที่ไมขัดตอขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย   

 ขอ  ๔๔   การใหปริญญา 

    ๔๔.๑  ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีใน

สาขาวิชาตางๆ   เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

    ๔๔.๒   การใหปริญญาเกียรตินิยม 

   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหปริญญาเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 

                 ๔๔.๒.๑  สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา  C  ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได  

U  ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 

    ๔๔.๒.๒  ไมเคยลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทนรายวิชาใดที่ได F หรือ U  

    ๔๔.๒.๓  ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไปสําหรับปริญญาบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับ ๑  หรือไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไปสําหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒   

๔๔.๒.๔  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ืองไมมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

๔๔.๒.๕  สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปการศึกษาที่ระบุไวใน

หลักสูตร 

            ๔๔.๒.๖  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชา ไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

 ขอ  ๔๕   การอนุมัติปริญญา 

  ใหสภาวิชาการเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ

 ขอ  ๔๖   การใหเกียรติบัตรการเรียนดี 

 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดีตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติใหเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนด ีโดยมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี 

        ๔๖.๑ นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรียนดี ตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบ

หลักสูตร  ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไป 

    ๔๖.๒ นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรียนดีเยี่ยม ตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบ

หลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป 

           ๔๖.๓ นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรียนดี และเกียรติบัตรผูมีผลการเรียนดีเยี่ยม  ตองไมเปน

นักศกึษาที่ไดปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

  คณะกรรมการประจําคณะจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดีตอสภา

วิชาการ เพื่ออนุมัติใหเกียรติบัตรแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  
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บทเฉพาะกาล 

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

  

ขอ  ๔๗  ภายใตบังคับในขอ ๔๖ ใหมีผลใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปน

ตนไป 

 ขอ  ๔๘  ในระหวางที่ยังไมไดออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับน้ี  

ใหนําประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลใชบังคับอยูกอนหรือใน

วันที่ขอบังคับน้ีมาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑตาม

ขอบังคับน้ี 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
(นายนิสสัย  เวชชาชีวะ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก  ง 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน  

และการเทียบโอนความรู ทกัษะ และประสบการณ ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วาดวย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู  

ทักษะ และประสบการณ ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
.....................................................  

 

  โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวาดวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอน

ผลการเรียนและการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๐  เม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามจึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ขอ  ๑  ระเบียบน้ี เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวยการโอนผลการเรียน การ

เทียบโอน 

ผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ  ๒  ระเบียบน้ีใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ขอ  ๔  บรรดาระเบียบ คําส่ัง ประกาศ คําส่ัง หรือมติอ่ืนใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน  

 ขอ  ๕  ในระเบียบน้ี  

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  “อธิการบดี”   หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยม

ตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
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 “การโอนผลการเรียน”  หมายความวา  การนําหนวยกิตและแตมระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่เคยศึกษา

จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใชนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม

ตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

 “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความวา  การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันที่ได

เคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใชเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

 “การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ”  หมายความวา  การขอเทียบโอนความรู ทักษะ และ

ประสบการณ จากการ ศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเปนหนวยกิตเทียบเทา

รายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

 ขอ  ๖  การโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑดังน้ี 

๖.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่เคยเรียนในหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มาแลว 

ไมเกินสองป หรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินหาป สําหรับระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่เคยไดศึกษามาแลว เพื่อใชนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาโดยยื่นคํารองตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาสองสัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษาแตละภาค 

๖.๒ รายวิชาที่นํามาโอนผลการเรียน ตองมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชาที่ขอโอน                     

และจํานวนหนวยกิตที่ขอโอนไดจะตองไมเกินสามในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวม ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับโอน 

หรือ 

ไมเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน  

 ในกรณีที่มีระยะเวลาเรียนหรือสําเร็จการศึกษาเกินกวาที่กําหนดไว และ/หรือขอโอนหนวยกิตเกินกวา 

ที่กําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี 

๖.๓ การโอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ใหอยูในดุลย

พินิจของคณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับระดับปริญญาตรีไมใหโอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

หรือการศึกษาปญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ 

๖.๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการ

จากสาขาวิชาที่เก่ียวของดําเนินการพิจารณาการโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ยื่นคํารอง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการ

เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมต่ํากวาระดับ C หรือ S แลวแตกรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมต่ํากวา

ระดับ B หรือ S หรือ P แลวแตกรณี แลวนําเสนอคณะ กรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเวนการโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ใหคณะกรรมการประจําสํานักงาน

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

๖.๕ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีจํานวน

รายวิชาและผลการเรียนที่โอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได และนําไปคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม  

๖.๖  นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

นักศึกษาที่พนสภาพหรือสําเร็จการศึกษามาแลว เกินระยะเวลาตาม ๖.๑ อาจยื่นคํารองขอโอนผลการ

เรียนเปนกรณีพิเศษได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
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คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แลวแตกรณี และตองยื่นคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนภายในกําหนดเวลาตาม ๖.๑ ดวย 

 ขอ  ๗  การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑดังน้ี 

๗.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่เคยศึกษาในหลักสูตรที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแลวไมเกินสองป หรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย

รับรอง มาแลวไมเกินหาปสําหรับระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา อาจขอเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในระดับ

เดียวกับที่เคยไดศึกษามาแลว เพื่อใชนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษา โดยยื่นคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ภายในระยะเวลาสองสัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษาแตละภาค 

๗.๒ รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอนผลการเรียน ตองมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชา

ใหมที่ขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดจะตองไมเกินสามในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีที่รับเทียบโอนหรือไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเทยีบโอน  

๗.๓ การโอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับระดับปริญญาตรีไมใหโอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาคนควา

อิสระ หรือการศึกษาปญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ 

๗.๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการ 

จากสาขาวิชาที่เก่ียวของ พิจารณาดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ยื่นคํารอง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการ

เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวาระดับ C หรือ S แลวแตกรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมต่ํากวา

ระดับ B หรือ S  หรือ P แลวแตกรณี แลวนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเวนการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ใหคณะกรรมการประจํา

สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากสาขาวิชาที่เก่ียวของเปนผูพิจารณา

อนุมัต ิ

๗.๕  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี จํานวนรายวิชาและ

ผลการเรียนที่เทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได แตไมตองนําไปคิดแตมระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสม 

๗.๖  นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

นักศึกษาที่พนสภาพหรือสําเร็จการศึกษามาแลว เกินระยะเวลาตาม ๗.๑ อาจยื่นคํารองขอเทียบโอนผลการ

เรียนเปนกรณีพิเศษได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี 

และตองยื่นคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในกําหนดเวลาตาม ๗.๑ ดวย  

 ขอ  ๘  การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ มีหลักเกณฑดังน้ี 

๘.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหเทียบโอนความรู ทักษะ และ

ประสบการณของนัก ศึกษา เพื่อนับเปนหนวยกิตเทียบเทากับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ภายใน

สองสัปดาหของภาคการศึกษาแตละภาค 

๘.๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการ

จากสาขาวิชาที่เก่ียวของพิจารณาดําเนินการเทียบระดับความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของนักศึกษา

ที่ยื่นคํารอง ดวยวิธีการที่หลากหลายทั้งดวยการทดสอบ การประเมินแฟมสะสมงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ 

ใหครอบคลุมลักษณะ ของนักศึกษาตามมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอน โดยผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวา
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ระดับ C หรือ S  แลวแตกรณี  สําหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวา B  หรือ S  หรือ P แลวแต

กรณี สําหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แลวนําเสนอผลการเทียบโอนใหคณะกรรมการประจําคณะหรือ

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเวนการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ 

เทียบเทากับรายวิชาศึกษาทั่วไป ใหคณะกรรมการประจําสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูพิจารณา

อนุมัต ิ

๘.๓ จํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดจะตองไมเกินสามในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีที่ขอเทียบ และไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอเทียบ ทั้งน้ี 

นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๘.๔ ความรู ทักษะ และประสบการณที่เทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได แตตอง

ไมนําไปคิดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

๘.๕ นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

ขอ  ๙  นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หากสอบผานและมีหนวยกิตสะสมครบสาม

ในส่ีของหลักสูตรที่กําลังศึกษา อาจยื่นคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอโอนรายวิชาที่ไดศึกษา

มาแลวเทียบเขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาในสาขาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทั้งน้ี จํานวนรายวิชาและผลการเรียน

ที่โอนได ใหนับรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาไดและนําไปคิดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมได 

 สาขาที่นักศึกษาสามารถเขาศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่ขอโอนไดใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

และตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ  ๑๐  ใหนักศึกษาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนระเบียบน้ีใชบังคับ คงไวซ่ึงสิทธิในการยื่นคํารองตาม

ระเบียบน้ี โดยไมขัดตอกําหนดเวลาการยื่นคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในกําหนดเวลาตาม

ขอ ๖.๑, ๗.๑ และ ๘.๑ 

 ขอ  ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ังเพื่อประโยชนในการ

ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 

 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย  และเม่ือ

ตีความและวินิจฉัยแลวใหถือเปนที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(นายนิสสัย  เวชชาชีวะ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก  จ 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกบัองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รายวิชาในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ IT 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลักสูตร 

1 พื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ITF: หัวขอหลักในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITF: ความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITF: สาขาวิชาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITF: การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ 

SIA: บริบทขององคกร 

SP: คอมพิวเตอรในบริบทของสังคม 

SP: บริบทในองคกร 

SP: ความเปนมาของคอมพิวเตอร 

MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7000101 พื้นฐานเทคโนโลยี   

สารสนเทศ 

7011104 การซอมบํารุงรักษาระบบ  

คอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

2 พื้นฐานการเขียน

โปรแกรม  

PF: พื้นฐานของโครงสรางขอมูล 

PF: องคประกอบโปรแกรม 

PF: การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 

PF: อัลกอริทึมกับการแกปญหา 

PF: การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 

7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

7011101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

7011202 กระบวนการพัฒนา 

ซอฟตแวร  

7011205 การวิเคราะหและออกแบบ 

เชิงวัตถุ 

3 แพลตฟอรม

คอมพิวเตอร 

PT: ระบบปฏิบัติการ 

PT: โครงสรางและสถาปตยกรรม 

PT: โครงสรางพื้นฐานดานคอมพิวเตอร 

SA: ระบบปฏิบัติการ 

SA: โปรแกรมประยุกต 

SA: กิจกรรมการบริหารจัดการระบบ 

SA: การบริหารจัดการระบบในดานตาง ๆ 

7011103 เทคโนโลยีแพลตฟอรม 

คอมพิวเตอร 

4 คณิตศาสตรสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

MS: ตรรกะพื้นฐาน 

MS: ความนาจะเปนเชิงวิยุต 

MS: ฟงกชัน ความสัมพันธ และเซ็ต 

MS: ทฤษฎีกราฟและตนไม 

MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7000103 คณิตศาสตรและสถิติ 

สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลําดับ รายวิชาในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ IT 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลักสูตร 

5 สถิติสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

MS: ตัวแปรสุมและฟงกชัน 

MS: ความนาจะเปนและการแจกแจง ความนาจะเปน  

MS: การทดสอบสมมุติฐาน 

MS: การเลือกตัวอยางและสถิติเชิงพรรณนา 

MS: การถดถอยเชิงเสน 

MS: การวิเคราะหสหสัมพันธ 

MS: การประยุกตสถิติกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7000103 คณิตศาสตรและสถิติ 

สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 ระบบเว็บ WS: เทคโนโลยีเว็บ 

WS: สถาปตยกรรมของสารสนเทศ 

WS: ส่ือดิจิทัล 

WS: การพัฒนาเว็บ 

WS: จุดออนของระบบเว็บ 

7011102 เทคโนโลยีเว็บ 

 

7 เครือขาย NET: พื้นฐานของระบบเครือขาย 

NET: เราติงและสวิทชชิ่ง 

NET: เครือขายระดับกายภาพ 

NET: ความม่ันคงของเครือขาย 

NET: การบริหารเครือขาย 

NET: การประยุกตงานในดานตาง ๆ 

7000201 เครือขายคอมพิวเตอร 

7011201 ปฏิบัติการเครือขาย 

สํานักงาน 

 

8 ฐานขอมูล IM: พื้นฐานและแนวคิดการจัดการสารสนเทศ 

IM: ภาษาในการสอบถามฐานขอมูล 

IM: สถาปตยกรรมในการจัดระเบียบขอมูล 

IM: แบบจําลองขอมูล 

IM: การจัดการสภาพแวดลอมของฐานขอมูล 

IM: ฐานขอมูลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

7000202 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 

7011206 การออกแบบและการ 

จัดการฐานขอมูล 

7011303 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 

7011304 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม 

ประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ 

 

 

9 การโตตอบระหวาง

มนุษยกับคอมพิวเตอร 

HCI: ปจจัยทางดานมนุษย 

HCI: มุมของเอชซีไอเม่ือประยุกตในดานตาง ๆ 

HCI: การประเมินโดยใหมนุษยเปนศูนยกลาง 

HCI: การพัฒนาสวนที่ติดตอกับผูใชงานใหมีประสิทธิภาพ 

HCI: การเขาถึงคอมพิวเตอร 

HCI: เทคโนโลยีใหมๆ 

HCI: การพัฒนาซอฟตแวรโดยใหมนุษยเปนศูนยกลาง 

7011301 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย 

และคอมพิวเตอร 

7012461 การพัฒนาโปรแกรม 

ประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนที่ 
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ลําดับ รายวิชาในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ IT 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลักสูตร 

10 สถาปตยกรรมและ

การบูรณาการระบบ 

SIA: การวิเคราะหความตองการ 

SIA: การจัดหาและแหลงที่มา 

SIA: การบูรณาการระบบและการนําไปใชงาน 

SIA: การบริหารโครงการ 

SIA: การทดสอบ และการประกันคุณภาพ 

SIA: บริบทขององคกร 

SIA: สถาปตยกรรมระบบ 

IPT: การเชื่อมตอระหวางระบบ 

IPT: แผนที่ขอมูลและการแลกเปล่ียนขอมูล 

IPT: การเขียนโปรแกรมแบบมุงเนนการทํางานรวมกัน 

IPT: เทคนิคการเขียนสคริปต 

IPT: แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงของซอฟตแวร 

IPT: ประเด็นอ่ืน ๆ 

IPT: ภาพรวมของภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม 

7011105 การบริหารโครงสราง 

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7012468 การบริหารโครงงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

7011204 การโปรแกรมในระบบเว็บ 

11 การส่ือสารและการ

บริการทางดานIT 

SP: การส่ือสารทางวิชาชีพ 

SP: แนวคิดและประเด็นที่เก่ียวกับการทํางานเปนทีม 

SP: การบริหารจัดการการบริการ 

7011203 การจัดการสารสนเทศ 

7012462 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 

จัดการ 

12 ความม่ันคงและการ

ประกันภัยสารสนเทศ 

IAS: หลักการของความม่ันคงและการประกันภัย

สารสนเทศ 

IAS: กลไกในการรักษาความม่ันคง 

IAS: ประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติจริง 

IAS: นโยบาย 

IAS: การโจมตี 

IAS: ความม่ันคงดานตาง ๆ 

IAS: การสืบคนรองรอย 

IAS: สถานะของสารสนเทศ 

IAS: บริการดานความม่ันคง 

IAS: แบบจําลองการวิเคราะหการคุกคาม 

IAS: จุดออน 

7011305 การประกันและความม่ันคง

สารสนเทศ  
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ลําดับ รายวิชาในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ IT 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลักสูตร 

13 จริยธรรมทางวิชาชีพ SP: บริบทของคอมพิวเตอรในสังคม 

SP: ทรัพยสินทางปญญา 

SP: ประเด็นทางกฎหมาย 

SP: บริบทในองคกร 

SP: ประเด็นในเชิงวิชาชีพและจริยธรรมและการ

รับผิดชอบตอสังคม 

SP: ความเปนมาเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

SP: สิทธิสวนบุคคล สิทธิพลเมือง 

7011106 มิติทางสังคมและจริยธรรม 

สําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14 โครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

SIA: การวิเคราะหความตองการ 

SIA: การจัดหาและแหลงที่มา 

SIA: การบูรณาการระบบและการนําไปใชงาน 

SIA: การบริหารโครงการ 

SIA: การทดสอบและการประกันคุณภาพ 

SIA: บริบทขององคกร 

SIA: สถาปตยกรรมระบบ 

SP: ทรัพยสินทางปญญา 

SP: การส่ือสารทางวิชาชีพ 

SP: แนวคิดและประเด็นที่เก่ียวกับการทํางานเปนทีม 

7011306 โครงงานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 1 

7011401 โครงงานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 2 

7011302 สัมมนาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
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ภาคผนวก  ฉ 

ตารางเปรียบเทียบการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ลําดบัที ่ รายการที่ปรับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (หลักสูตรปรับปรุง) สาเหตุทีป่รับ 

1 อาจารยประจํา

หลักสูตร 

นายทรงศักดิ์  สองสนิท 
(ยายไปคณะครุศาสตร) 

นายวีระพน  ภานุรักษ 
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา 

เนื่องจากอาจารยที่รับผิดชอบเดิมมีการยาย

สังกัด 

นายสุรจักษ  พิริยะเชิดชูชัย 
(ยายไป ม.ราชภัฏกาฬสินธุ) 

นางวงษปญญา นวนแกว 
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
นายวีระพน  ภานุรักษ นายวรวิทย  สังฆทิพย 

  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    วท.บ. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร 

นางสาวมณีรัตน ผลประเสริฐ นางสาวมณีรัตน  ผลประเสริฐ 
  วท.ม. วทิยาการคอมพิวเตอร 

    วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
นายดุลยเทพ  ภัทรโกศล 
(ไมไดอยูในสังกัด มรม. แลว) 

นางเดือนเพ็ญ  ภานุรักษ 
   ค.ม. คอมพิวเตอรศึกษา 

     ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

2 โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร หนวยกิจรวมตลอดหลัดสูตรไมนอยกวา 133 
หนวยกิต โดยมีสัดสวนดงันี ้

4.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไมนอยกวา  33 หนวยกิต 

4.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา            94  หนวยกิต 

      4.2.1 กลุมวิชาแกน                       9 หนวยกิต  

      4.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน              70  หนวยกิต     

 

โครงสรางหลักสูตร หนวยกิจรวมตลอดหลัดสูตรไมนอยกวา 130 
หนวยกิต โดยมีสัดสวนดงันี ้

4.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 33 หนวยกิต 

4.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา     91  หนวยกิต 

    4.2.1 กลุมวิชาแกน                      18  หนวยกิต 

    4.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน               55 หนวยกิต 

 

- เนื่องจากมีการปรับรายวิชการแกนของ

คณะฯ ใหทุกสาขาวชิาใชวิชาแกนเหมือนกัน 

- เพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ตรงกับความตองการของผูประกอบการ 
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    4.2.3 กลุมวิชาเลือก                              9 หนวยกิต   

    4.2.4 วิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   6 หนวยกิต 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

     4.2.3 กลุมวิชาเลือก                      

          (1) หลักสูตรปกติ                          13 หนวยกิต 

            (2) หลักสูตรสหกิจศึกษา                10 หนวยกิต 

  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       6 หนวยกิต 

  4..4 กลุมฝกประสบการณภาคสนาม   

          (1) หลักสูตรปกติ                            5 หนวยกิต 

            (2) หลักสูตรสหกิจศึกษา                 8 หนวยกิต 

3 วิชาแกน -ไมม ี 7000101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Information Technology Fundamentals 

 

-ไมม ี 7000102 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

Programming Fundamentals 

7010104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-

0-6) 

(Discrete Mathematics for Information 

Technology) 

7010304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

7000103 คณิตศาสตรและสถติิสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-

5) 

Mathematical and Statistics for Information 

Technology 
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(Statistics for Information Technology) 

-ไมม ี 7000104 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

English for Information Technology 

-ไมม ี 7000201 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Network 

-ไมม ี 7000202 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

Database Systems  Fundamentals 

4091401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

(Calculus I) 

ยกเลิก มีการเพ่ิมวิชาอ่ืนเขามาเพ่ือใหสอดคลองกับ

การใชงานจริง 

4 เปล่ียนชื่อรายวิชา 7010105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 

(Computer Programming II) 

7010101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

(Object Oriented Programming) 

เปล่ียนชื่อเพ่ือใหสอดคลองกับวิชาแกน 

7010203 การบริหารสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 

(Information Management I) 

7010203 การจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 

(Information Management) 

เพ่ือใหสอดคลองกับเนื้อหาในคําอธิบาย

รายวิชา 

5 แยกรายวิชาและปรับ

หนวยกิต 
7010450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 6(0-12-24) 

(Information Technology Project ) 

7010306 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

   3(0-6-3) 

(Information Technology Project I) 

7010401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

   3(0-6-3) 

(Information Technology Project II) 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนเปน 2 เทอม เพ่ือให

นักศึกษามีเวลาในการทําโครงงานมากขึ้น 
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6 รวมรายวิชา 7010202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 

(Software Development Process I) 

7010206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2 

(Software Development Process II) 

 

7010202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  

(Software Development Process ) 

รวมวิชาเนื่องจากมีเนื้อหาคลายกัน 

 7 ปรับหนวยกิต 7010109 การบริหารโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6)  

(Information Technology Infrastructure 

Management) 

7010105 การบริหารโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-

2-5) 

(Information Technology Infrastructure 

Management) 

ปรับตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิในการ

วิพากษหลักสูตร เพ่ือใหมีการฝกปฎิบัติ

เพ่ิมขึ้น 

7010110 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Social Issues and Ethics for IT Professional) 

7010106 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ3(2-2-5) 

 (Social Issues and Ethics for IT Professional) 

7010207 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business Information Systems) 

7010206 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 

(Business Information Systems) 

7010307 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Information Assurance and Security ) 

7010305 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 3(2-2-5)  

(Information Assurance and Security ) 

7010468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Information Technology Project Management) 

7010468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(Information Technology Project Management) 

  7010398 การฝกงานภาคอุตสาหกรรม 3 (300) 

(Industrial Training)  

7010402 การฝกงานอุตสาหกรรม 4(640) 

(Industrial Training) 

 

8 รายวิชาใหม - ไมม ี 7010104 การซอมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

(Computer System Maintenance) 

เนื่องจากหลักสูตรเดิมไมมี ตองการเพ่ิมทักษะ

การซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร 

- ไมม ี 7010205 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

(Object-Oriented Analysis and Design) 

เพ่ิมเนื่องจากไดรับการเสนอแนะจาก

ผูประกอบการใหเพ่ิมตามเทคโนโลยทีี่นิยมใช
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ในปจจุบัน 

- ไมม ี 7010207 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

(Database Design and Management)  

เพ่ิมเนื่องจากไดรับการเสนอแนะจาก

ผูประกอบการใหเพ่ิมความรูเก่ียวกับการ

ออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 

- ไมม ี 7010303 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

(Data Warehouse and Data mining) 

เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาและทันตอเทคโนโลยี

ใหม 

- ไมม ี 7010479 การเตรียมฝกงานภาคอุตสาหกรรม 2(90) 

Preparation Industry Training 

เพ่ือเปนการเตรียมนักศึกษากอนออกฝกงาน

ภายนอก 

- ไมม ี 7010473 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

(Electronic Commerce) 

เปนวิชาเลือก เพ่ือใหทันตอการธุรกิจใน

ปจจุบัน 

- ไมม ี 7010476 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 3(2-2-5) 

(Internet Technology) 

เปนวิชาเลือก เพ่ือใหทันตอเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน 

9 ปรับคําอธิบายรายวิชา 7010301 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3 (2-2-5)  

(Information Technology Infrastructure 

Management) 

การผสมผสานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งดานฮารดแวร ระบบประมวลผล และโครงสราง

พื้นฐานประเภทตาง ๆ การจัดหาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผานกรณีศึกษา นักศึกษาตองทําการศึกษา

ความตองการ เขียนขอเสนอโครงการ พรอมขอกําหนด

ความตองการ และนําเสนอโครงการ นอกจากน้ีวิชาน้ียัง

กลาวถึงประเด็นตาง ๆ ในการจัดหาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน แนวทางการบริหารโครงการ การ

7010105 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3  (2-2-5)  

(Information Technology Infrastructure 

Management) 
 โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  สถานภาพดานอุปกรณ ICT โครงสรางพ้ืนฐานดานไอที

ภายในองคกร  โครงสรางพ้ืนฐานดานไอทีภายนอกองคกร  สถานภาพ

ดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การ

ประเมินสภาพแวดลอมทางดานไอทีที่เปนอยูในปจจุบัน  สถานภาพ

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานภาพระดับความรูของ

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการบริหารโครงการ  การ

ทดสอบระบบ  การบํารุงรักษาและผลกระทบตอองคกร   การศึกษา

สภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน

เพ่ือใหเนื้อหาทันตอเทคโนโลยีปจจุบัน 
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ทดสอบระบบ การบํารุงรักษาและผลกระทบตอองคกร 

 

องคกร 

 

  7010460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ

เคล่ือนที่ 3(2-2-5)  

(Application Development for Mobile Devices) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7010105 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 2 

           สถาปตยกรรมฮารดแวร คุณลักษณะและ

ขอจํากัดของอุปกรณเคล่ือนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช

สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการของโปรแกรม

บนอุปกรณเคล่ือนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรม

ประยุกต การใชหนวยความจําและสวนเก็บบันทึกขอมูล 

การติดตอกับผูใช การส่ือสารกับระบบภายนอก การ

เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพื่อทดสอบ

และแกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความ

ม่ันคง 

การฝกปฏิบัติ: สรางโปรแกรมประยุกตขนาดเล็กเพื่อ

เรียนรูการใชเครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การจําลองการ

ทํางานและแกไขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร 

การติดตอส่ือสาร 

 

7010461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ

เคล่ือนที่ 3(2-2-5)  

(Application Development for Mobile Devices) 

วิชาที่ตองศึกษามากอน: 7010101 การเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ 

            แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบน

อุปกรณเคล่ือนที่ สถาปตยกรรมฮารดแวร สถาปตยกรรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณเคล่ือนที่ เครื่องมือและ

ภาษาที่ใชพัฒนา หลักการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบ

สวนตอประสานกับผูใช การบันทึกฐานขอมูลภายใน การ

เชื่อมตอฐานขอมูลภายนอก การเชื่อมตอเว็บเซิรฟเวอร การ

ทํางานดานมัลติมีเดีย การใชขอมูลพิกัดตําแหนง การ

ทดสอบโปรแกรมผานเครื่องจําลอง การฝกปฏิบัติ: สราง

โปรแกรมประยุกตเพื่อเรียนรูการใชเครื่องมือ ภาษา

โปรแกรม การทดสอบโปรแกรมผานเครื่องจําลอง 

 

เพ่ือใหเนื้อหาทันตอเทคโนโลยีปจจุบัน 

10 รายวิชาทีย่กเลิก 7010101 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Fundamental) 

ไมมี มีการเพ่ิมรายวิชาใหมเขามาแทนเพ่ือใหทัน

ตอเทคโนโลยีในปจจุบัน 
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ลําดบัที ่ รายการที่ปรับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (หลักสูตรปรับปรุง) สาเหตุทีป่รับ 

7010102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

(Computer Programming I) 

ไมมี 

7010103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปใน

สํานักงาน 1 (0-2-4) 

(Office Package Workshop) 

ไมมี 

7010205 เครือขาย 2 3 (2-2-5)  

(Network II) 

ไมมี 

7010207 การบริหารสารสนเทศ 2  3(2-2-5)  

(Information Management II) 

ไมมี 

7010302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-

6) 

(Information Technology Services Management) 

ไมมี 

7010306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

(E-Business) 

ไมมี 

7010402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Professional 

Communication) 

ไมมี 
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ภาคผนวก  ช 

ประวัตแิละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติการศกึษา ประสบการณทํางานและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารยประจําหลกัสูตร 

 

1. ชื่อนายวีระพน   สกุล  ภานุรักษ 

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-4603-00651-73-3 

3. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 

4. ตําแหนงทางบริหาร   ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สังกัด   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน 2551 

ปริญญาตร ี ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 2541 

 

7. ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี  

1. 7010102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

2. 7010105  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

3. 7010460  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลือ่นที ่

4. 7010471 ปฏิบัติการพฒันาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ 

5. 7010106 เทคโนโลยีเว็บ 

6. 7010204 ระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกจิ 

7. 7010306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

8. 7010305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

9. 7010307 มิติทางสงัคมและจริยธรรมสําหรบันักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

8. สถานท่ีติดตอไดปจจุบัน 355/22 หมูบานเดอะวิคทรอเรียน ต.ทาสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

9. มือถือ 088-5632966 

10. E-Mail :  panurag@hotmail.com  

11. ประสบการณทํางาน 

2552 – ปจจบุัน อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

mailto:panurag@hotmail.com
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2547 -  2552 อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2543 – 2547 เจาหนาที่คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2540 – 2543 บริษัทสยามอเิลก็โทรแมคคานิกส กรุงเทพมหานคร 

 

12. ผลงานทางวิชาการ 

12.1 หนังสือและตํารา 

    ไมมี 

 

เอกสารประกอบการสอน  

วีระพน ภานุรักษ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1. คณะเทคโนโลยี     

           สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2556. 

วีระพน ภานุรักษ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2. คณะเทคโนโลยี  

           สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557. 

 

12.2 งานวิจัยและบทความวิชาการ 

 

วีระพน ภานุรักษ. เครื่องใหบริการสารสนเทศอัตโนมัติ. ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพฒันา   

           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปงบประมาณ 2552.    

วีระพน ภานุรักษ. ผูชวยวิจัย “รูปแบบการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสื่อ     

          เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู”. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553.  

วีระพน ภานุรักษ. ผูวิจัยรวม “กระบวนการเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยี  

           สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”. ทุนอุดหนุนจาก  

           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปงบประมาณ 2556.    

วีระพน ภานุรักษ. ผูวิจัยรวม “รปูแบบการพฒันาทักษะดานคอมพิวเตอร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี  

           สารสนเทศ ช้ันปที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”. ทุนอุดหนุนจาก  

           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปงบประมาณ 2556.    

วีระพน ภานุรักษ. ผูวิจัยรวม “การพัฒนาระบบจายคานํ้าประปา ผานบัญชีเงินฝาก ดวยเทคโนโลยีเว็บ  

           เซอรวิส”.  ทุนอุดหนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ปงบประมาณ  

           2557.  

วีระพน ภานุรักษ. ผลการจัดการเรียนรูวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบ    

            โครงงาน.  ทุนอุดหนุนจาก สถาบันวิจัยและพฒันา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปงบประมาณ   

           2557.    
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วีระพน ภานุรักษ. ผูวิจัยรวม “การพัฒนาระบบอนุมัติการทาํประกันชีวิต โดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส”. 

            ทุนอุดหนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปงบประมาณ 2558. 

วีระพน ภานุรักษ. ผูวิจัยรวม “การพัฒนาระบบจายเงินคาฌาปนกจิสงเคราะหผานธนาคารโดยใชเทคโนโลยี 

            เว็บเซอรวิส กรณีศึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห”. ทุนอุดหนุนจาก สถาบันวิจัยและพฒันา   

            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปงบประมาณ 2558. 

 

 

ประวัติการศกึษา ประสบการณทํางานและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารยประจําหลกัสูตร 

 

1. ชื่อ นายวรวิทย  สกุล  สังฆทิพย 

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 1-1199-00134-02-5 

3. ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 

4. ตําแหนงทางบริหาร - 

5. สังกัด   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันศึกษาท่ี

สําเร็จการศึกษา 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 

ปริญญาตร ี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553 

 

7. ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี

 1. 7010461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอปุกรณเคลือ่นที ่

 2. 7010304 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมลูบนเว็บ 

 3. 7010207 การออกแบบและการจัดการฐานขอมลู 

 4. 7010202 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2 

 5. 7010102  เทคโนโลยีเว็บ 

 6. 7010102 การโปรแกรมเบื้องตน 

 7. 7010206 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 

 8. 7010471  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
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 9. 7010301  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

 10. 7010401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

8.  สถานท่ีติดตอไดปจจุบัน 299 ม.20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 

9.  มือถือ  085-0055602 

10.E-Mail worawith.n@gmail.com 

11. ประสบการณทํางาน 

2555-ปจจุบัน อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2554 ผูชวยนักวิจัย ศูนยบริการวิชาการวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาการ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 โปรแกรมเมอรบริษัทนิวเทคโนโลย่ี อินฟอรเมช่ัน (New Technology 

Information Co.,Ltd.) 

2552 โปรแกรมเมอร สํานักคอมพิวเตอร บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน) 

12. ผลงานทางวิชาการ 

12.1 หนังสือและตํารา 

 - ไมม ี

 เอกสารประกอบการสอน 

วรวิทยสังฆทพิย. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารสารสนเทศ 2.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2555. 

วรวิทยสังฆทพิย.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมลูบนเครือขาย.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2555. 

 

12.3 งานวิจัยและบทความวิชาการ 

Worawith Sangkatip.Phuboon-ob J, Sombattheera C. "Search and Ontology Integration of  

            Student  Affair Administration Using the Semantic Similarity Measurement ".    

             International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012); October 

            18-19;  

วรวิทย  สังฆทิพย, จิรัฎฐา ภูบุญอบ, ฉัตรตระกลู สมบัติธีระ. "การเช่ือมโยงออนโทโลยีการบริหารงานกจิการนิสิต 

       ดวยวิธีการวัดความคลายคลึงเชิงความหมาย".  The National Conference on Information     

       Technology (NCIT2012); April 26 – 27, 2012 Thailand. 2012  

อภิชาติ ประสิทธ์ิบญุย, ปริญา ดีคาวงค,วรวิทย  สังฆทิพย,ชัชวาลย จารุจิตร. "ระบบการสบืคนขอมลูวีดิทัศน 

mailto:worawith.n@gmail.com
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            วัฒนธรรมดวยภาพถายบนอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่". Thailand Mobile Applications Symposium   

            2010 (TMAS2010); October 2010; Thailand. 2010. 

 

ประวัติการศกึษา ประสบการณการทํางานและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารยประจําหลกัสูตร 

 

1. ชื่อ นางวงษปญญา     สกุล นวนแกว 

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก (3-3412-00023-24-4) 

3. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 

4. ตําแหนงทางบริหาร - 

5. สังกัด       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ชื่อสถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเศวร 2550 

ปริญญาตร ี วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยนเศวร 2547 

 

7. ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตร ี

1. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2 

3. การโปรแกรมในระบบเว็บ 

4. ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมลูบนเว็บ 

5. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

6. การบริหารสารสนเทศ 2 

7. สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

8. สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

9. ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส 

8. สถานท่ีติดตอไดปจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

9. โทรศัพท 088 - 4197129 

10. E-mail nuankaew.w@gmail.com 

11. ประสบการทํางาน 

mailto:nuankaew.w@gmail.com
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2555-ปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

2550-2555  อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวัด

ขอนแกน 

2547-2550 เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

  

12. ผลงานทางวิชาการ 

 12.1 หนังสือและตํารา 

   ไมม ี

 

 12.2 เอกสารประกอบการสอน 

วงษปญญา  นวนแกว. เอกสารประกอบการสอนรายวิชากระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2. คณะเทคโนโลยี 

             สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557. 

วงษปญญา  นวนแกว. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการพฒันาโปรแกรมประยุกตฐานขอมลูบนเว็บ.  

               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557. 

วงษปญญา  นวนแกว . เอกสารประกอบการสอนรายวิชามิติทางสงัคมและจริยธรรมสําหรบันักเทคโนโลยี  

             สารสนเทศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557. 

วงษปญญา  นวนแกว. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโปรแกรมในระบบเว็บ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2556. 

วงษปญญา  นวนแกว . เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะ 

             เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2555. 

 

13. งานวิจัยและบทความวิชาการ 

  ไมม ี
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ประวัติการศกึษา ประสบการณการทํางานและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารยประจําหลกัสูตร 

 

1. ชื่อ  นางสาวมณีรัตน    สกุล ผลประเสริฐ 

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-3498-00175-97-2 

3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

4. ตําแหนงทางบริหาร - 

5. สังกัด      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ชื่อสถาบันการศึกษา 

ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2552 

ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 2547 

7.  ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตร ี

 1. 7010106      มิติทางสงัคมและจริยธรรมสําหรบันักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. 7010202 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 

 3. 7010206      ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

4. 7010306      โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

5. 7010401      โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

6. 7010461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอปุกรณเคลือ่นที ่

7. 7010462 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

8.  สถานท่ีติดตอไดปจจุบัน    80 ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

9.  มือถือ  081-2823745 

10. E-mail phonprasert@hotmail.com 

11. ประสบการณทํางาน 

2553 - ปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

12.   ผลงานทางวิชาการ  

     12.1 หนังสือและตํารา 

  ไมมี 

mailto:phonprasert@hotmail.com
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เอกสารประกอบการสอน  

มณีรัตน  ผลประเสริฐ, เอกสารประกอบการสอนรายวิชากระบวนการพฒันาซอฟตแวร.  คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.2557. 

 

 

     12.2 งานวิจัยและบทความวิชาการ 

มณีรัตน ผลประเสริฐ, ศาสตรา วงศธนวส.ุ "Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)-Based 

 Technique for Time Series Forecasting". The Conference on Knowledge and Smart 

 Technologies 2009(KST2009); July 24 - 25, 2009; Thailand. 2009.  

มณีรัตน ผลประเสริฐ, ศาสตรา วงศธนวส.ุ "Trimming Loss Minimization in Marble Production Using 

 ANFIS and Integer Linear Programming ". The Conference on Knowledge and Smart 

 Technologies 2009(KST2009); July 24 - 25, 2009; Thailand. 2009.  

มณีรัตน ผลประเสริฐ. "การแกไขปญหาการเรียนรูเรือ่ง การคํานวณรหัสเลขฐานในรายวิชาคณิตศาสตรดิสครีต  

 สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศดวยเทคนิคแผนผงัทางปญญา (Mind Mapping)". มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 มหาสารคาม, 2554. 

มณีรัตน ผลประเสริฐ. "ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 โดยใชวิธีการเรียนรู

 แบบรวมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)". มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555. 

มณีรัตน ผลประเสริฐ. "การพฒันากระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศดวย

 กระบวนการ PDCA". มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556. 

มณีรัตน ผลประเสริฐ. "แอพพลเิคช่ันชวยเหลอืนองใหม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามบนอปุกรณเคลื่อนที"่. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

 2557. 

มณีรัตน ผลประเสริฐ. "การพฒันาการเรียนการสอนแบบโครงงานที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยประยุกตใช

 รูปแบบการพัฒนาซอฟตแวรแบบอาไจล สําหรบัวิชากระบวนการพัฒนาซอฟตแวร สาขาวิชาเทคโนโลยี

 สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม". มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 มหาสารคาม, 2558. 

มณีรัตน ผลประเสริฐ. "การพฒันาแอพพลิเคช่ันติดตามและตรวจสอบการยืม-คืน เลมโครงงานเทคโนโลยี

 สารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยคิว-อารโคดบนอุปกรณเคลื่อนที่". มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 มหาสารคาม, 2558. 
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ประวัติการศกึษาประสบการณการทํางานและผลงานทางวิชาการ  

ของอาจารยประจําหลกัสูตร 

 

1.  ชื่อ  นางเดือนเพญ็  สกุล ภานุรักษ  

2.  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  (13  หลัก) 3-4608-00126-33-6 

3.  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

4.  ตําแหนงทางบริหาร   ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนฝายการศึกษาทั่วไป  

5.   สังกัด      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6.   ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ชื่อสถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท ค.ม.  คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2553 

ปริญญาตร ี ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2541 

 

7.  ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตร ี

1.   7010106  เทคโนโลยีเว็บ  

2.   7010305  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

3.   7010206  กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2 

4.   7010302  การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.   7010306  ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส 

6.   7010352  สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

7.   7010451  สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

8.   7010402  การสือ่สารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

8.  สถานท่ีติดตอไดปจจุบัน    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

9.  โทรศัพท    043-7121919  มือถือ  088-5608366 

10.  E-mail      keroiloveu@gmail.com 

11.  ประสบการทํางาน 

2554 - ปจจุบัน  อาจารย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

2552 - 2554 เจาหนาที่ฝายอบรม สํานักงานโครงการศูนยทางไกลฯ  

                          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

mailto:keroiloveu@gmail.com
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2542 - 2552 นักวิชาการคอมพิวเตอร  สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

12.   ผลงานทางวิชาการ  
 

     12.1 หนังสือและตํารา 

ไมม ี

เอกสารประกอบการสอน  

เดือนเพญ็ ภานุรักษ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556.  

เดือนเพญ็ ภานุรักษ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร. 

                   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556. 
 

     12.2 ทุนดานงานวิจัย 

 เดือนเพญ็  ภานุรักษ. ผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบรวมมอืกันดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดผาน  

                  เครือขายสังคมการเรียนรูในรายวิชาการบรหิารสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม,   

                   2554. 

          เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ. ผลการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมดวยเทคนิคแบบ STAD วิชาเทคโนโลยีเว็บ.  

                   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2555. 

          เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ. รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการสูชุมชนกับการเรียนการสอน. มหาวิทยาลัย              

                   ราชภัฎมหาสารคาม, 2555. 

          เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ  จรัส  เจิมแหล และวีระพน  ภานุรักษ. กระบวนการเตรียมความพรอมฝกประสบการณ  

                 วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                 มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2555. 

           เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ  บัณฑิต  สุวรรณโท และวีระพน  ภานุรักษ. รูปแบบการพฒันาทักษะดาน  

                 คอมพิวเตอรนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2555. 

          เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ และจารุวรรณ  กุลหอย. การพัฒนาระบบนําทางการทองเที่ยว ดวยกูเกิ้ลแมพ เอพีไอบน 

                 มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2557. 

          เดือนเพญ็  ภานุรกัษ และพิพฒัน  ประทุมวัน. การพฒันาระบบจาํนองที่ดินโดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส  

                 กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม . มหาวิทยาลัย  

                  ราชภัฎมหาสารคาม, 2558. 

          เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ และพรทิพย  ทั่งถิร. การพฒันาแอพพลเิคช่ันการสอบรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ บน 

                 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2558. 
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     12.3 บทความวิชาการ  

 

         เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในโครงการศูนยทางไกลเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

                 และพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร 

                  และสังคมศาสตร ครั้งที่ 3 . มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553 

         เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ. ผลการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรูดวยแท็บเล็ตสาํหรับบุคคลท่ัวไปในเขต 

                 พ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ครัง้ที่ 5 .  

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555 

         เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ และพิพฒัน  ประทุมวัน. การพัฒนาระบบจํานองท่ีดินโดยใชเทคโนโลยีเว็บ 

                  เซอรวิสกรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม. การ  

                    ประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัย 

                  ราชภัฏราชคริน, 2558 

 
 


