
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

หมวดที ่1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสตูร 
 

1. ชื่อหลักสูตรและรหัส  
ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in  Computer Technology and  

                                    Communication  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ชื่อย่อ (ไทย)  : วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science  (Computer Technology and  

                                    Communication )  
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Sc. (Computer Technology and Communication) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
การจัดการเครือข่าย  
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว 
การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และส านักงาน 
การเขียนโปรแกรมทั้งแบบเครือข่ายและแบบไม่ผ่านเครือข่าย 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1.  รูปแบบ  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2.  ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
5.3.  การรับเข้าศึกษา  

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.4.  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

-ไม่มี- 
5.5.  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ ....8/2559........... วันที.่.28.....เดือน..ธันวาคม........พ.ศ. ...2559.... 

- สภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ....2/2560.... 
- วันที่...11....เดือน......เมษายน.........พ.ศ. ...2560.... 
- สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ............... 

วันที่.......เดือน....... .....................พ.ศ. ....... 
- เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(2) นักออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
(5) นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
(6) นักออกแบบและพัฒนาระบบผ่านระบบเคลื่อนที่ 
(7) ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
(8) นักออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 
(9) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว 
(10) นักวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
(11) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สถานบันที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 
1 อาจารย์ ทิพวิมล ชมภูค า 

3-1905-00112-xx-x 
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2557 
2549 

2 อาจารย์ อภิชาติ  เหล็กดี 
3-4404-00057- xx-x 

ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

2558 
2548 

3 อาจารย์ ณัฐพงศ์  พลสยม 
3-4608-00126- xx-x 

วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
 

2550 
4 อาจารย์ นราธิป ทองปาน 

3-4408-00989- xx-x 
ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2554 
2548 

5 อาจารย์ นายวินัย โกหล า 
3-4499-00118- xx-x 

วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
 

2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด  

อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 (พ.ศ. 2560–2564) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ 2559 ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ก าลังเร่งพัฒนา
นวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ใน
สนามแข่งขันของโลกรวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้อง
ผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้าน
สังคมเพ่ือปรับโครงสร้างประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมและการพัฒนา
โดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งรวมถึง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคาม
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (http://dmcrth.dmcr.go.th/)  

ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทยที่เน้น ICT ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ 2559 เพ่ือเป็น
พลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทย สู่ความรู้และปัญญาเศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทย สู่
ความเสมอภาค" และน าไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการน า
ไอซีที มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน (enabling technology) ในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบัน 
รัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความ
ท้าท้ายของประเทศไทย ที่จะปรับปรุงทิศทางการด าเนินงานของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี
ดิจิทลั  

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand 4.0 ) ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าไอซีที มาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุน (enabling technology) การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ที่ได้มุ่งเน้นให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านไอซีที โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (broadband) กระจายอย่างทั่วถึงเสมือนบริการ
สาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐานทั่วไป ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้
อย่างรู้เท่าทัน อุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพ่ิมขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสร้าง
รายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น และไอซีทีมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่
สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายดังนี้  1) เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือ
หลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสาร
และบริการต่าง ๆ  ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน    3)เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุก
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กลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และ 4) ปฏิรูปกระบวน
ทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมที่
ส าคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอุตสาหกรรมใหม่
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน ๕ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการ
ประกอบธุรกิจบริการจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการมีวัฎจักรชีวิตสั้น
ลง การแข่งขันในตลาดอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
นวัตกรรมด้านตลาดและการบริหารจัดการถ้าภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปรับตัวไม่ทัน อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้ในขณะเดียวกันจะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการ
สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ท าให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่การ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การโฆษณา 
การศึกษา และอ่ืนๆ ได้ขยายวงกว้างขึ้น เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดที่เรียกว่า “Internet of 
Thing (IoT)” หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เป็นการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็น
การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปอีกขั้น โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการสื่อสาร กล่าวคือ การที่สิ่ง
ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ
สื่อสาร เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้
ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น หากวันนั้นมาถึงอย่างเต็มรูปแบบ จะเป็นทั้งประโยชน์
อย่างมหาศาล ไม่เพียงแต่มนุษย์ที่จะสามารถส่งข้อมูล หรือติดต่อกันได้ แต่อุปกรณ์ต่างๆ ก็จะสามารถติดต่อกันได้
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น โทรทัศน์ ไมโครเวฟ หรือแม้กระทั่งโต๊ะกินข้าว ก็จะถูกเชื่อมต่อกันด้วย
อิน เทอร์ เน็ ต  และเทคโนโลยีส าคัญที่ จะ เข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาให้แนวคิดนี้ เ กิ ดขึ้ นจริ ง ได้
(http://tormootech.blogspot.com/) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ 2559 เพ่ือพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่
เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์
ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ไปกับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้ง
การต่อยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) 
เทคโนโลยี(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการ
สร้างสิ่งจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจ การสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือเพ่ิมจานวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาย
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในสถานศึกษา 

 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสาร หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ไร้
พรมแดน และการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์
ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด การพัฒนาเทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอินเทอร์เน็ต
กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคนเนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรจุ รับ 
ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งปกติ
ธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท
โฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยใหม่มีความเร็วสูงพอที่จะใช้
สื่อสารแบบสื่อประสมได้ และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอย่าง Wi-Max ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จ าเป็นจะต้องใช้
นักเทคโนโลยีดิจิทัลจ านวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1.  การพัฒนาหลักสูตร 

          ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก   ที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ
ในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี 

12.2.  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธ ารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี เนื่องจาก การใช้
อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ซึ่ งอาจส่งผลให้พฤติกรรม 
และค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร และสังคม ภายใต้วัฒนธรรมไทย โดย
ยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
 
 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  
13.1.  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
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หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การเรียนรู้ เนื่องจากองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ มากจากทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้สามารถรับงาน
จากต่างประเทศเข้ามาท าในประเทศไทย และมีโอกาสได้ไปท างานที่ต่างประเทศด้วย การสื่อสารทั้งพูด ฟัง เขียน 
อ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญกับความส าเร็จของนักศึกษาในหลักสูตร จึงต้องมีการปรึกษากับ
คณะที่เปิดสอนทางภาษาอังกฤษและปรับให้เหมาะสมกับหลักสูตร มากกว่าวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป นอกจากนี้ยังมี
วิชาพ้ืนฐานความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ เพ่ือการน าความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไปประยุกต์ 
ตลอดจนความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 
13.2.  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

-ไม่มี- 
 

13.3.  การบริหารจัดการ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืน ในคณะที่เกี่ยวข้อง ด้าน

เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ โดยความร่วมมือในการประสานงานกับสาขาวิชาอ่ืนนั้น เป็นการเปิด
โอกาส มิได้ก าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แต่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของหลักสูตรอ่ืน โดยหากมีการ
บริการการเรียนการสอนให้หลักสูตรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระงานให้แก่
หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้

งานด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่มลีักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1.2.1   มีความรู้ความเข้าใจด้านหลักการและทฤษฎีด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

โดยครอบคลุมพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์  การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การประยุกต์การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ืองานควบคุมอุปกรณ์วงจร และสมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรม การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ รวมทั้งสามารถการประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

1.2.2 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

1.2.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
และมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการท างานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
  1.2.4 มีความสามารถในการปรับตัวเข้าการท างาน  มีทักษะในการท างานกลุ่ม มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม  รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
 1.2.5  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ให้มีมาตรฐาน ไม่ต่ ากว่าที่  
สกอ. ก าหนด 

 

- พัฒนาหลั กสู ตร โดยมี พ้ืนฐ านจ าก
หลักสูตรในระดับสากล  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- ร าย ง านผลการประ เมิ น

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
แ ล ะก า ร เ ป ลี่ ย น แป ล ง ขอ ง
เทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ ยนแปลงในความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต แ ล ะ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ

ใ น ด้ า น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้  
ความสามารถในการท างาน 
โดยเฉลี่ยในระดับด ี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 
- อาจารย์สายปฏิบัติการต้องมีใบรับรอง

วิ ช าชี พ ในสาขาวิ ช าที่ ส อนปฏิ บั ติ  
(Workshop Certificate) 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
- ใบรับรองวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-9- 

 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 1.1.1  การจัดการศึกษาแบบทวิภาค  1 ปีการศึกษามี  2  ภาคการศึกษา คือภาคต้นและภาคปลาย มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์ 
 1.1.2  ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบอ่ืน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 2 ระบบการศึกษา (ค) 
 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
-ไม่มี- 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  จากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
     (2)  ผ่านการคัดเลือกโดยระบบทดสอบกลาง (Admission) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) หรือ 
 (3)  ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 2.3.1 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่เพียงพอ  

2.3.2 ทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากต ารา เอกสารในบางวิชาด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจะเป็นภาษาอังกฤษ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ใน

เกณฑ์ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดในระเบียบการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน  

2.4.2 นักศึกษาที่ผลสอบมาตรฐานในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์จ าเป็นต้อง
ปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้จัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานจากส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการศึกษานานาชาติ  และมีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นพิเศษหรือมีการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ในภาคฤดูร้อนของภาคการศึกษาแรก 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 30 60 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

รวมรายรับ 630,000 1,260,000 1,890,000 2,520,000 2,520,000 
 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จา่ยด าเนนิงาน  150,000 300,000 400,000 500,000 600,000 
2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

รวม (ก) 270,000 540,000 760,000 980,000 1,080,000 

ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวม (ข) 90,000 540,000 990,000 1,440,000 1,440,000 

รวม (ก) + (ข) 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

จ านวนนักศึกษา  30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
 * หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 9,000 บาท/คน ปีละ 18,000 บาท  
(ปีละ 18,000 บาท/คน/2 ภาคการศึกษา)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหัวละ  3,000 บาท  และค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตรรวมเป็นเงิน 72,000 บาท 
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2.7  ระบบการศึกษา  
เป็นการจัดการศึกษาแบบโปรแกรมเรียนในเวลาราชการ และรูปแบบอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้

ด าเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ค) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสาขาวิชาหรือข้ามมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผล
การเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ง)  โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 3 รูปแบบ  ดังนี้ 

2.8.1 การโอนผลการเรียน หมายความว่า การน าหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของทุกวิชา ที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชานั้นอีก 

2.8.2 การเทียบโอนผลการเรียน  หมายความว่า  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

2.8.3 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  หมายความว่า  การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือนับเป็นหน่วยกิ
ตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
          1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        33  หน่วยกิต 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภั ฏมหาสารคาม  
(ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2548) รายละเอียดดังภาคผนวก ข.  โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1 1. ) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   9 หน่วยกิต 
          1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   9 หน่วยกิต 
          1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  6 หน่วยกิต 
 1.4) กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์      9 หน่วยกิต 
        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน           91 หน่วยกิต 
           2.1) วชิาแกนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ         18  หน่วยกิต 
 2.2)  วิชาชีพบังคับ          57  หน่วยกิต 
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 2.3)  วิชาชีพเลือก            
  - หลักสูตรปกติ        13  หน่วยกิต 
  - หลักสูตรสหกิจศึกษา       10  หน่วยกิต 
 2.4)  วิชาชีพด้านฝึกประสบการณ์         
            - หลักสูตรปกติ         3 หน่วยกิต 
  - หลักสูตรสหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 
         3)    หมวดวิชาเลือกเสรี                                                             ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

3.1.3  รายวิชา  
- รหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วย 7 หลัก แต่ละหลักเป็นตัวเลข ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ (นับจากซ้ายมือ)    
 ตัวเลขตัวที่ 1 และ 2  หมายถึง คณะ  

  70   หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ตัวเลขตัวที่ 3          หมายถึง สาขาวิชา 

  4   หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
               ตัวเลขตัวที่  4         หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะ 

0 หมายถึง กลุ่มวิชาแกนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

  2   หมายถึง กลุ่มวิชาชีพเลือก 
  3   หมายถึง กลุ่มวิชาชีพด้านการฝึกประสบการณ์  

     ตัวเลขตัวที่ 5           หมายถึง ชั้นปีที่ควรเรียน  
               ตัวเลขตัวที่ 6 และ 7  หมายถึง ล าดับวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา  

    2. จ านวนหน่วยกิต                    
          (1)   การแสดงจ านวนหน่วยกิตรายวิชา มีรูปแบบแสดงเป็นตัวเลข ดังนี้  x (x-x-x)  ซึ่ง x เป็นตัวเลขที่
แสดงข้อมูลตามล าดับ คือ หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)         

(2) การคิดชั่วโมงเรียน   
 ทฤษฎี 1 หน่วยกิต :  บรรยาย 1 ชั่วโมง ให้มกีารค้นคว้า 2 ชั่วโมง 
 ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต :  ฝึกทดลอง 2 ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 1 ชั่วโมง 
 ค้นคว้า       : (ทฤษฎี x 2) + (ปฏิบัติ x 0.5) ชั่วโมง  

3. รายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคผนวก ข)                                             33  หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                            9  หน่วยกิต 
     (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                              9  หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                               6  หน่วยกิต 
     (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร      9  หน่วยกิต 
          และคณิตศาสตร์      
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน        91  หน่วยกิต 

o วิชาแกนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      18 หน่วยกิต 
7000101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

Fundamental of Information Technology  
3(2-2-5) 

7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                        
Fundamental  Programming 

3(2-2-5) 

7000103 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Mathematic and Statistics for Information Technology 

3(2-2-5) 

7000104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
English for  Information Technology 

3(2-2-5) 

7000201 ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Creativite Thinking of innovation and technology 

3(2-2-5) 

7000202 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น                      
Fundamental Database Systems  

3(2-2-5) 

                                    วิชาชีพบังคับ        57  หน่วยกิต 
7041101 การออกแบบขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ 

Computer Algorithm Design 
3(2-2-5) 

7041102 เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ระบบ 
System Software Technology 

3(2-2-5) 

7041103 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
Computer Devices Maintenance 

3(2-2-5) 

7041104 พ้ืนฐานโครงสร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Fundamental of Computer Technoloy Structuer 

3 (2-2-5) 

7041105 พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
Fundamentals of Electronics 

3 (2-2-5) 

7041201 
 

การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Cmputer Technology and Communication for  Infrastructure 
Management 

3 (2-2-5) 

7041202 
 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 
Object-Oriented Computer Programming 

3 (2-2-5) 

7041203 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
Network Operating System 

3(2-2-5) 

7041204 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
Embedded technology 

3(2-2-5) 

7041205 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 
Database Programming Workshop 

3(2-2-5) 

7041301 การออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
Information System design and development  

3(2-2-5) 
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7041302 
 

การโปรแกรมในระบบเว็บ 
Web Programming 

3 (2-2-5) 

7041303 
 

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์   
Software  Development  Process 

3 (2-2-5) 

7041304 
 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
Advanced Computer Network system 

3(2-2-5) 

7041305 เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด 
Open Source Program Technology 

3(2-2-5) 

7041306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
Web Services  Technology 

3(2-2-5) 

7041307 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Computer  Technology  and  Communication Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

7041401 การโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่าย 
Database Management System Programming on Network  

3(2-2-5) 

7041402 โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Computer  Technology  and  Communication Project 

3(0-6-6) 
 

                         วิชาชีพเลือก เลือกจากวิชาต่อไปนี้      
       - หลักสูตรปกติ  ไม่น้อยกว่า     13 หน่วยกิต 
          - หลักสูตรสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า       10 หน่วยกิต 

7042301 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information System for Decision   

3 (2-2-5) 

7042302 การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมองกลฝังตัว 
Application  Programming  for Embedded system 

3 (2-2-5) 

7042303 สัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Seminar on Computer  Technology  and  Communication 

1(1-0-2) 

7042401 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Application  Programming  for Mobile Devices 

3 (2-2-5) 

7042402 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 
Computer  Graphic  Design 

3 (2-2-5) 

7042403 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ 
Web Database Application Development  Workshop 

3 (2-2-5) 

7042404 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล 
Database  Architecture and Administration Workshop 

3 (2-2-5) 

7042405 ปฏิบัติการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
Enterprise Resource Planning Workshop 

3 (2-2-5) 

7042406 ปฏิบัติการการบริหารเครือข่ายผู้ผลิต 
Supply Chain  Management Workshop 

3 (2-2-5) 

7042407 ปฏิบัติการเครือข่ายในส านักงาน 
Office Networking Workshop 

3 (2-2-5) 
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7042408 ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ 
Enterprise Networking Workshop 

3 (2-2-5) 

7042409 โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย 
Application Program for Multimedia   

3 (2-2-5) 

7042410 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการส านักงานอัตโนมัติ 
Application Program for Office Automation Management  

3 (2-2-5) 

7042411 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานการเงินและบัญชี 
Application Program for Finance and Accounting 

3 (2-2-5) 

7042412 โปรแกรมประยุกต์ด้านทะเบียนบุคลากรและการจ่ายเงินเดือน 
Application Program for Personal  Record and Payroll 

3 (2-2-5) 

7042413 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา 
Application Program for School Registration  and Measurement 

3 (2-2-5) 

7042414 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า 
Application Program for Inventory Control 

3 (2-2-5) 

7042415 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารองค์กร 
Application Program for Organization Administration 

3 (2-2-5) 

7042416 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานห้องสมุด 
Application  Program for Library 

3 (2-2-5) 

7042417 พ้ืนฐานปัญญาประดิษฐ์ 
Fundamentals of Artificial Intelligence 

3 (2-2-5) 

7042418 หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Selected Topics in Computer  Technology  and  
Communication 

3(2-2-5) 

7042419 การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Independent Study in Computer  Technology  and  
Communication 

3(0-6-9) 

                       วิชาชีพด้านการฝึกประสบการณ์  
      - หลักสูตรปกติ          3 หน่วยกิต 
  

7043401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Professional Field Experience in Computer  Technology  and  
Communication 

3(300) 

      - หลักสูตรสหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
7043402 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

Cooperative  Field Education in Computer  Technology  and  
Communication 

6(600) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนวิชาใด ๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

       ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก และต้อง
ไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
              - หลักสูตรปกติ 

ปีท่ี 1 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
7000103 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
7000202 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น                      3(2-2-5) 
7041104 พ้ืนฐานโครงสร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 19 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7000101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5) 
7041205 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
7041102 เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ระบบ 3(2-2-5) 
7041103 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
7041105 พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 20 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7000201 ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
7000104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 
7041101 การออกแบบขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
7041204 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
1400003 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพ่ือการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 19 
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ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7041201 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(2-2-5) 
7041202 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
7041203 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 18 
 

ปีท่ี 3 ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7041303 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
7041302 การโปรแกรมในระบบเว็บ 3(2-2-5) 
7041304 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
7042301 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
7041307 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 20 
 

ปีท่ี 3 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7041301 การออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
7041305 เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด 3(2-2-5) 
7041306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5) 
7042302 การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
7042303 สัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 1(1-0-2) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  x(x-x-x) 

รวม 19 
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ปีท่ี 4 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7041401 การโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่าย 3(2-2-5) 
7042401 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
7041402 โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(0-4-6) 
7042417 พ้ืนฐานปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี   x(x-x-x) 

รวม 12 
  

ปีท่ี 4 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 

7043401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(300) 
รวม 3 
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- หลักสูตรสหกิจศึกษา      
      

ปีท่ี 1 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
7000103 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
7000202 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น                      3(2-2-5) 
7041104 พ้ืนฐานโครงสร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 19 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7000101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5) 
7041205 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
7041102 เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ระบบ 3(2-2-5) 
7041103 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
7041105 พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 20 
 

ปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7000201 ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
7000104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 
7041101 การออกแบบขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
7041204 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
1400003 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพ่ือการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 19 
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ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7041201 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(2-2-5) 
7041202 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
7041203 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 18 
 

ปีท่ี 3 ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7041303 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
7041302 การโปรแกรมในระบบเว็บ 3(2-2-5) 
7041304 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
7042301 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
7041307 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป x(x-x-x) 

รวม 20 
 

ปีท่ี 3 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7041301 การออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
7041305 เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด 3(2-2-5) 
7041306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5) 
7042302 การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
7042303 สัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 1(1-0-2) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  x(x-x-x) 

รวม 19 
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ปีท่ี 4 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
7041401 การโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่าย 3(2-2-5) 
7042401 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
7041402 โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(0-4-6) 
7042417 พ้ืนฐานปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  x(x-x-x) 

รวม 12 
  

ปีท่ี 4 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ชั่วโมง) 

7043401 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(300) 
รวม 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)  
 
3.2  ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระสอน(ชม./สัปดาห์) 

สถานบนัการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 2560 2561 2562 2563 

1 นางทิพวิมล ชมภูค า 
 

1-4099-00132- xx-x - วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

2557 
2549 

16 16 16 16 

2 นายอภิชาติ  เหล็กด ี
 

3-4404-00057- xx-x - ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

2558 
2548 

16 16 16 16 

3 นายณัฐพงศ์  พลสยม 
 

3-4608-00126- xx-x - วท.ม.ท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2555 
 

2550 

16 16 16 16 

4 นายนราธิป ทองปาน 
 

3-4408-00989- xx-x - ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2554 
2548 

16 16 16 16 

5 นายวินัย โกหล า 
 

3-4499-00118- xx-x - วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
วท.บ.ท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

2555 
2548 

16 16 16 16 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระสอน(ชม./สัปดาห์) 

สถานบนัการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน ์ - วท.ม. 
วท.บ. 

สื่อนฤมิต 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2553 
2547 

16 16 16 16 

2 นายวีระพน  ภานุรักษ์  
 

- ปรด. 
วท.ม. 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2559 
2551 
2549 

16 16 16 16 

3 นายธวัชชัย สหพงษ์  
 

- ปรด. 
ศษ.ม. 
ศศ.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
สารสนเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2559 
2550 
2545 

16 16 16 16 

4 นางสาวอภิดา  รณุวาทย ์
 

- ปรด. 
ศษ.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2547 
2543 

16 16 16 16 

5 นายบัณฑติ  สุวรรณโท 
 

- วท.ม. 
วท.บ. 

สื่อนฤมิต 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2553 
2544 

16 16 16 16 

6 นางสาวมณรีัตน์  ผลประเสริฐ - วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์   
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2552 
2547 

16 16 16 16 

7 นายชนะชัย  อวนวัง - ปรด. 
กศ.ม. 
วท.บ. 

 คอมพิวเตอร์ศึกษา   
 ภูมิศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2558 
2543 
2540 

16 16 16 16 

8 นางสาวชเนตตี  พิมพ์สวรรค ์ - กศ.ม. 
วท.บ. 

  เทคโนโลยีการศึกษา 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2553 
2542 

16 16 16 16 

9 นายณัฐพงษ์  พระลับรักษา - ปรด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา   
เทคโนโลยีการศึกษา 
สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2560 
2549 
2543 

16 16 16 16 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระสอน(ชม./สัปดาห์) 

สถานบนัการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 2560 2561 2562 2563 

10 นายอ านาจ  แสงกุดเลาะ - วท.ม. 
วท.บ. 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
  สิ่งแวดล้อม(การจดัการทรัพยากร) 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

2554 
2546 

16 16 16 16 

11 นายวรวิทย์  สังฆทิพย ์ - วท.ม. 
วท.บ. 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2557 
2553 

16 16 16 16 

12 นายกีรติ  ทองเนตร 
 

- บธ.ม. 
วท.บ. 

  บริหารธุรกิจ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2550 
2548 

16 16 16 16 

13 นางวงษ์ปัญญา นวนแก้ว  - วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2550 
2547 

16 16 16 16 

14 นายปิยศักดิ์ ถีอาสนา - ปรด. 
วท.ม. 
วศ.บ. 

บริหารการศึกษา 
สื่อนฤมิต 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2559 
2555 
2547 

16 16 16 16 

15 นางสาวนฤมล  อินทิรักษ์ - ค.ม. 
ศศ.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ภาษาเพื่อการสร้างสรรคส์ื่อสิ่งพิมพ์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2555 
2552 

16 16 16 16 

16 นางเดือนเพ็ญ ภานรุักษ ์ - ค.ม. 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2553 
2541 

16 16 16 16 

17 นายธเนศ ยืนสุข - ค.ม. 
บธ.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2552 
2547 

16 16 16 16 

18 นางสาววรรณพร สารภักดิ ์ - วท.ม. 
วศ.บ. 

Enterprise Resource Planing and Information system 
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์

Victoria University 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

2553 
2548 

16 16 16 16 

19 นางอุมาพร เหล็กด ี - วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัรังสติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2557 
2543 

16 16 16 16 

20 นายกฤษดา หินเถาว์ - วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

2552 
2549 

16 16 16 16 

           3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
                   อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก มหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรับรอง 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกสหกิจศึกษา)  
      จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้า
สู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร  และรายวิชาสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
โดยให้นักศึกษาเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4  หรือภาคฤดูร้อน 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาระบบเพ่ือ

องค์กร  เพื่อธุรกิจ หรือที่เก่ียวข้อง โดยต้องมหีน่วยงานที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดย
มีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่าง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามา

ประยุกต์ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2  ผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงา น 

โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3  ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง
เว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและการท างานของ
ระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรม และการจัด
สอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น 

 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่

เกีย่วข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างปกติสุข และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัย
ในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจ าเป็นมีความรับผิดชอบต่ อผลที่เกิดขึ้น
เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ง
ต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้ง
อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
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           นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารยังมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาค
การศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด มีการก าหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้

ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการ
ท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท า
การทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

       2.2  ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารให้ตรงตามข้อก าหนด 

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
การวัดและประเมินผลด้านการเรียนรู้ด้านนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้น

เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

     2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น

นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และคว ามรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการ
แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมา
ค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานใน

ชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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     2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน  คนที่มาจากสถาบัน

อ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม
คนต่าง ๆเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้
นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆนี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1), (2), และ (3) ได้ในระหว่างการท ากิจกรรรมร่วมกัน 
 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน ข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มีภาวะผู้น า 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต

จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
     2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม  
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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 การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 
อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้ เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ ์
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
    3.1 ผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีดังนี้ 
    ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม  
5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) มีความรู้หลักการทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  
2) มีความรู้ในสาขาวิชา 
3) มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  
4) รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทางวิชาการ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  

   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจประเมินข้อมูล จากหลักฐานใหม่ แล้วน าข้อสรุป            มา

ใช้ 
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์  
3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ  
4) มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามท่ีได้รับการฝึกฝน  

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม  
2) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  
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3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
5) มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1) สามารถระบุและใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์  
2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ  
3) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้อย่างสม่ า เสมอ ในการรวบรวมข้อมูล แปล

ความหมาย สื่อสารข้อมูล แนวความคิด และติดตามความก้าวหน้า 
4) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ใช้งานได้อย่าง

เหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก o   ความรับผิดชอบรอง 

วิชาการศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการใช้

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  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       
1101002  วาทการ                       
1101003  การอ่านเพื่อชีวิต                       
1101004  การเขียนเพื่อการสื่อสาร                       
1102001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       
1102002  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                       
1102003  การฟังและการพูด                       
1102004  ภาษาอังกฤษเพื่องาน วิชาการ                       
1103001  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                         
1103002  สนทนาภาษาจีน                         
1104001  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                         
1105001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                         
1106001  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                         
1107001  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                         
1108001  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน                         
1109001  การใช้สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้                       
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการใช้

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  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                         
1101201  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                         
1101301  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                         
1200001  ศิลปสุนทรีย ์                       
1200002  สุนทรียทางดนตร ี                       
1200003  สุนทรียทางนาฏศิลป์และ  
              ศิลปะการแสดง 

                      

1200004  ความจริงของชีวิต                       
1200005  ความมั่นคงของมนุษย ์                       
1200006  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                       
1300001  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
              และสิ่งแวดล้อมไทย 

                      

1300002  ท้องถิ่นศึกษา                       
1300003  วิถีไทย                       
1300004  วิถีโลก                       
1300005  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน                       
1400001  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                       
1400002  วิทยาศาสตร์เพื่อคณุภาพ ชีวิต                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1400003  คณิตศาสตร์และสถิตปิระยุกต์   
              เพื่อการตัดสินใจ 

                      

1400004  เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือชีวิต                       
1400005  การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต                       
1400006  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                       
1400007  โภชนาการ                       
1400008   เทคโนโลยีเพื่อชีวิต                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 ผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาเฉพาะ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามมีดังนี้ 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 
 
 



-38- 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (Curriculum  Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

วิชาเฉพาะ 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาแกนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 

7000101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                              
7000102 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                              
7000103 คณิตศาสตร์และสถติิศาสตรส์ าหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

7000104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                             

7000201 ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม 

                             

7000202 ระบบฐานข้อมูลเบื้องตน้                              
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาชีพบังคับ 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 

7041101 การออกแบบขัน้ตอนวิธีคอมพิวเตอร ์                              

7041102 เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ระบบ                              

7041103 การบ ารุงรักษาอุปกรณค์อมพิวเตอร ์                              
7041104 พ้ืนฐานโครงสร้างเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  

                             

7041105 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์                              
7041201 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร                              

7041202 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถ ุ                              
7041203 ระบบปฏิบัติการเครือขา่ย                              
7041204 เทคโนโลยีสมองกลฝังตวั                              

7041205 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล                              
7041301 การออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ                              
7041302 การโปรแกรมในระบบเว็บ                              
7041303 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์                                
7041304  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสงู                              
7041305 เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด                              
7041306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                              
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7041307 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร                              

7041401 การโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมลู
บนเครือข่าย                              

7041402 โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร                              

รายวิชาชีพเลือก  
7042301 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ                              
7042302 การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมอง
กลฝังตัว                              

7042303 สัมมนาด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร                              

7042401 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที ่                              

7042402 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร ์                              
7042403 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ฐานข้อมูลบนเว็บ                              

7042404 ปฏิบัติการสถาปตัยกรรมและการ
บริหารฐานข้อมลู                              

7042405 ปฏิบัติการการวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ                              

7042406 ปฏิบัติการการบริหารเครือข่ายผูผ้ลติ                              
7042407 ปฏิบัติการเครือข่ายในส านักงาน                              
7042408 ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ                              
7042409 โปรแกรมประยุกตด์้านมัลตมิีเดยี                              
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7042410 โปรแกรมประยุกตด์้านการจัดการ
ส านักงานอัตโนมตั ิ                              

7042411 โปรแกรมประยุกตด์้านงานการเงินและ
บัญช ี

                             

7042412 โปรแกรมประยุกตด์้านทะเบียน
บุคลากรและการจ่ายเงินเดือน 

                             

7042413 โปรแกรมประยุกตด์้านงานทะเบียน
และวัดผลในสถานศึกษา                              

7042414 โปรแกรมประยุกตด์้านการควบคุม
สินค้า 

                             

7042415 โปรแกรมประยุกตด์้านการบริหาร
องค์กร                              

7042416 โปรแกรมประยุกตด์้านงานห้องสมุด                              
7042417 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์                              
7042418 หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร                              

7042419 การศึกษาหัวข้ออิสระดา้นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร                              

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
7043401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสือ่สาร                              

7043402 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร                              

 

ความรับผิดชอบหลัก 22 41 7 15 40 3 4 22 25 17 13 20 24 6 7 11 31 18 8 33 19 14 26 20 9 20 26 12 19 
ความรับผิดขอบรอง 1 0 5 7 0 10 2 9 0 2 2 0 6 9 0 3 0 10 1 0 5 5 3 9 2 7 0 0 3 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ค) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล 
โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ 
ระหว่าง 3-5 ปี 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย, (ข) 
จ านวนสิทธิบัตร, (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ, (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
    นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
     3.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
     3.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
     3.3 ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา 
     3.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมีการก าหนดการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะฯ และได้รับความเห็ นชอบ
หรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
2. บัณฑิต 

ในด้านคุณภาพของบัณฑิตมีการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

มีการประเมินภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี โดยมีการจ าแนกบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา และส ารวจจ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ อุปสมบท และเกณฑ์ทหาร และน าข้อมูลที่ส ารวจมาคิดเป็นร้อย
ละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 

มีการก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา มีการก าหนด
คุณสมบัติการคัดเลือกนักศึกษา และประกาศเป็นระเบียบขั้นตอนวิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร โดยแยก
ตามประเภทของโครงการหรือวิธีการรับเข้าศึกษา มีการสอบและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าเป็นกรรมการและมีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
     มีการก าหนดแผนงานโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการที่

ได้รับการแต่งตั้งซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าเป็นกรรมการในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษานักศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
มีการรายงานแสดงผลจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษาที่รับเข้าจริง จ านวนคงอยู่ จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร และการแสดงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
4. อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วยในส่วนอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศหรือได้รับค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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4.2 คุณภาพอาจารย์ 
     มีการรายงานแสดงผลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งแสดงร้อย

ละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการของอาจารย์ เพ่ือสรุป
ภาพรวมถึงคุณภาพอาจารย์ของหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
     มีการรายงานแสดงผลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งแสดง

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าปีการศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร 
มีการก าหนดการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบที่ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สกอ.) และจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันทสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาของหลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ และได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

5.2 การเรียนการสอน 
     มีการก าหนดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา โดยมีการก ากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) โดยอาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
     มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้ระบุไว้ใน มคอ. 

3 และ มคอ. 4 โดยมีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 
7) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 และมีการประเมินหลักสูตรโดยมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ประจ าปีการศึกษา โดยมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปีที่ผ่านมา 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการด าเนินงานของสาขาวิชาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร โดยมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความถึ งพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และ 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8 กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น  

พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
ค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้
สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ

เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ตามมาตรฐานการจัดสหกิจศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยัง
อ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพ การศึกษา เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 5 ป ี

ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลักสูตรนี้  
(1) จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผน 
(2) จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(3) อัตราส่วนอาจารย์ ต่อ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(4) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
(5) ร้อยละของนักศึกษาได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

        ก าหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุก ๆ ระยะ 5 ปี 
 ก าหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2564 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ

รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น  ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะ
กระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-50- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
7000101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Fundamentals of Information Technology  
 

3 (2-2-5) 

            ความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
อินเทอร์เน็ต เวิร์ดไวด์เว็บ  โซลเชียลเน็ตเวิร์ค ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดต่อสังคม  การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 for 
various areas ; moral and  information technology laws. 
7000102       การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                                                          3 (2-2-5) 
                   Fundamentals Programming 
                   
                    การพัฒนาขั้นตอนวิธีทั่วไป เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดย
ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ศึกษาชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ ค าสั่งรับข้อมูลเข้ าและ
แสดงผลลัพธ์ ค าสั่งในการก าหนดค่า ค าสั่งควบคุม การประมวลผลข้อความ แถวล าดับ โปรแกรมย่อย การ
เรียงล าดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นใน ภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม  
                  Development of serviral algorithms, Techniques to solve problems, Flowchart 
writing, Computer program using a particular language, types of data; variables; constants; 
expressions; input and output command; control command; string processing; array; 
procedure; sorting and searching, Laboratory practices of using programming development 
tools, Basic programming in any language, Testing and debugging. 
7000103 คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Mathematics and Statistics for Information Technology 
 

3(2-2-5) 

ตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ สัจพจน์ของเขต พีชคณิตบูลีน  ความสัมพันธ์และไดกราฟ  
การจัดท าความสัมพันธ์แบบอันดับ และโครงสร้างแบบอันดับ เซตอันดับบางส่วน แลตทิช พีชคณิตบูลีนแบบ
จ ากัด การแสดงฟังก์ชันแบบบูลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ต้นไม้และภาษา: ต้นไม้ที่มีป้าย ตัวแทนของไวยก
รณ์พิเศษและภาษา การค้นแบบต้นไม้ ต้นไม้ไม่ระบุทิศทาง การด าเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ป เครื่อง สถานะ
จ ากัดและภาษา  
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                  Mathematical logic; axiomatic of sets; Boolean algebras; relations and 
digraphs; paths; Computer representation of relations and digraphs; manipulation of 
relations;transitive closure and Warshall’s algorithm; Pigeonhole principle; order relations 
and structures; partially ordered sets; lattices; finite Boolean algebra; expression Boolean 
functions as Boolean polynomials; trees and languages; labeled trees; representations of 
special grammar and languages; tree searching; undirected trees; binary operation; 
semigroups ; finite-state machines and language; Turing machines. 
7000104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

English for  Information Technology  
 

3(2-2-5) 

                    ค าศัพท์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน โดยเน้นการฟังและเขียน เพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบ
ภาษาท่ีใช้กับสถานการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

Creativity thinking of innovation and technology  
 

3(2-2-5) 

                    การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ความหมายและลักษณะของความคิด 
สร้างสรรค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์   วิธีการจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่คลุมเครือ 
ซับซ้อน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการ  ฝึกทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์กับสถานการณ์ปัญหา
หรือการพัฒนาในประเด็นต่างๆ ที่สนใจ   ศึกษาแนวความคิด กระบวนการ รูปแบบ และนวัตกรรมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลยุทธ์การพัฒนาการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าเพ่ิม การสร้างตราสินค้าที่สัมพันธ์กับนวัตกรรม การวิจัยตลาด การรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน การรักษาทรัพย์สินทางปัญญา ฝึกทักษะการออกแบบ
และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางด้านสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ การจัดการ  อย่างเป็น
ระบบ    

        Creative development for different types of meaning and characteristics of the 
creative thinking; The theory associated with creativity.  How to deal with the problem or 
situation that vague complicated by creativity in management.  Skills to use creative thinking 
and development situation problems or issues that are interested in study the concepts; 
process; model and innovation of information technology.  The development strategy of 
information technology innovation system. Resource management the value added Branding 
related to innovation; market research; treatment technology and innovation in corporate 
sustainability. The treatment of intellectual property. Design and development of information 
technology and skill innovation invention; process; management systematically. 
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7000202 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 
Fundamental Database System 
 

3(2-2-5) 

                    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ โมเดลจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล กระบวนการสอบถามข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ การ
คงสภาพของข้อมูล การฟื้นสภาพและการควบคุมภาวะความพร้อมกัน ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ค าสั่ง
ภาษาเอสคิวแอล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย  

        Introduction to database system.  The architecture of the database system , 
relational database ; relationship model ,between the data model as a yardstick; relational 
database design. The application of database; the process for information storage structure of 
physical data the stability of data recovery and control of readiness; security of database 
command, SQLlanguage , distributed database systems. 
7041101 การออกแบบขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ 

Computer Algorithm Design  
 

3(2-2-5) 

                    ความหมายของขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการเขียนขั้นตอนวิธี เช่น ผังงาน รหัส
เทียม เป็นต้น  การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบล าดับ  แบบทางเลือกและแบบวนซ้ า  การทดสอบขั้นตอนวิธี  
ขั้นตอนวิธีในการประมวลผลข้อมูล สายอักขระ (String Processing) แถวล าดับ (Array) ระเบียน (Record) 
ตัวชี้(Pointers) รายการโยง (Linked Lists) กองซ้อน (Stacks) แถวคอย (Queues) การเรียกซ้ า(Recursion) 
ต้นไม้ (Tree) กราฟ การเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching)  
                    The Meaning of computer algorithms; Tools to write an algorithm such as 
flowcharts; pseudo code; etc. The design of sequential algorithms; selection and loop, Testing 
of the algorithm, algorithms of string processing; array; record; pointers; linked lists;  stack ; 
queuing; recursion; tree; graph; sorting and searching.  
7041102 เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ระบบ 

System Software Technology  
 

3(2-2-5) 

                    หน้าที่ของซอฟท์แวร์ระบบ  องค์ประกอบของซอฟท์แวร์ระบบ  การจัดการโปรเซส การ
จัดการหน่วยความจ า การจัดการตัวประมวลผล การจัดการอุปกรณ์ การจัดข้อมูล และแนวคิดและเทคโนโลยี
ของซอฟท์แวร์ระบบแบบใหม่  เช่น windows; MAC; Andriod; IOS; Linux เป็นต้น 
                   Functions of the system software, Elements of the system software; 
Management process, memory management.  processor Management, data management, 
principles and technology of new software systems such as windows; MAC; Andriod; IOS; Linux 
etc. 
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7041103 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
Computer Devices Maintenance 
 

 
3(2-2-5) 

                  หลักการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ  การปรับปรุง
สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์  การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์  การซ่อมบ ารุง
จอภาพแสดงผลการซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์  การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์มัลติมีเดีย  และเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครือข่าย 

        Principles of computer devices maintenance and components material, 
modification of competency of computer; interior computer devices maintenance; 
maintenance of screen to showing maintenance of printer; multimedia material maintenance 
and computer network. 
7041104 พื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Fundamentals Computer Technology Architechures 
 

3(2-2-5) 

  โครงสร้างและการท างานของระบบคอมพิวเตอร์  การจัดการหน่วยความจ า  ระบบ
หน่วยความจ าแบบแคช (Catch) การรับส่งข้อมูลระบบปฏิบัติการ  ระบบไปป์ไลน์ (Pipeline) ชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์แบบ  RISCs  และ  CISCs  ระบบมัลติโพรเซสเซอร์  และโปรแกรมมิ่ง  ระบบมัลติโพรเซสเซอร์
แบบซิงเกิ้ลอินเตอร์คอนเนคชั่น เนทเวอร์ค  ระบบมัลติโพรเซสเซอร์  แบบแมสเสทพาสซิ่ง  ระบบ
มัลติโพรเซสเซอร์ซึ่งใช้กลไกดาต้าชิฟ 
                     Structure and operation of computer system; memory unit management; 
memory system of Catch; data transfer; pipeline system; computer commands as RISCs and 
CISCs; multi processor system and programming; multi processor as single interconnection 
network; multi processor as message passing; multi processor uses data chip mechanism 
7041105 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 

Fundamentals of Electronics 
 

3 (3-0-6) 

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสัญลักษณ์  คุณลักษณะทางไฟฟ้า การวัดและทดสอบและวงจร
ใช้งานเบื้องต้นของอุปกรณ์โซลิดสเตตต่างๆเช่น ไดโอด  ซีเนอร์ไดโอด ทรานซีสเตอร์ เฟส ไอซีออปแอมป์  อุปกรณ์
ไทรีสเตอร์ เช่น SCR; TRIAC; DIAC และ OPTOELECTRONICS การใช้คู่มืออุปกรณ์         

      Study and practice about the structure symbol.  Electrical characteristics. 
Measurement and test circuit and the introduction of solid state devices such as diodes zener 
diode transistor phase IC op- amp; Tyrese equipment.  Such as;; and SCR TRIAC DIAC 
OPTOELECTRONICS manual equipment.  
7041201 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

Cmputer Technology and Communication for  
Infrastructure Management  
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

3 (2-2-5) 
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          โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สถานภาพด้านอุปกรณ์ ICT โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีภายในองค์กร  โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีภายนอก
องค์กร  สถานภาพด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประเมินสภาพแวดล้อม
ทางด้านไอทีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  สถานภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานภาพระดับความรู้ของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการบริหารโครงการ  การทดสอบระบบ  การบ ารุงรักษาและ
ผลกระทบต่อองค์กร   สภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร 

  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 
7041202 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 

Object-Oriented Computer Programming  
 

3 (2-2-5) 

         วัตถุและแนวคิดเชิงวัตถุ องค์ประกอบพ้ืนฐานของวัตถุ ข้อมูลนามธรรม การซ่อนสารสนเทศ 
คลาสและกรรมวิธีเพ่ือการท าโพลิมอร์ฟิซึม การถ่ายทอดคุณสมบัติ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การแปลงส่ง การออกแบบเป็นข้อก าหนดของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ฐานข้อมูล
เชิงวัตถุ การประยุกต์แนวคิดเชิงวัตถุ  ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การใช้ส่วนติดต่อประสาน
โปรแกรม ประยุกต์ (API) และเครื่องมือส าหรับพัฒนาซอฟแวร์ 
                    Objects and object-oriented concepts. The basic elements of an object. 
Abstract data. The hidden information. Classes and methods for a polymorism; inheritance. 
Object-oriented analysis and design; mapping.  Object-oriented programming and design 
specifications for object-oriented programming language. Object-oriented database. 
Application of object-oriented concepts 
                    Laboratory  practices  of  object-oriented programming. To use the application 
interface (API) and tools for software development. 
7041203 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

Network Operating System 
 

 
3(2-2-5) 

                     การบริหารงานและการจัดการระบบปฏิบัติการ วินโดว์/ลีนุกซ์ (Linux)/ ยูนิกซ์ (UNIX) และ
อ่ืน ๆ  ตั้งแต่การอัปเกรดการบริหารงานยูสเซอร์ / กรุ๊ป การคอมไพล์เคอร์เนล (Kernel) การติดตั้งและจัดการ 
โครงสร้างระบบวินโดว์  การค้นหาสาเหตุของความผิดพลาด  ความรู้พ้ืนฐานในการจัดการกับฮาร์ดแวร์ของ
เครื่องพีซ ี
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          Administration and operating management; Window/Linux/UNIX and others 
for upgrading; user management/ group; comprising the kernel; installation and window 
structure management; searching the cause of error; fundamental knowledge deals with 
hardware of personal computer 
7041204 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

Embedded Technology  
 

3(2-2-5) 

                 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว โดยเน้นที่ีการสื่อสาร
ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในและภายนอก เทคนิคการออกแบบส่วนต่างๆ และเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ให้สามารถท างานได้ตามความต้องการ 
หรือน าไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสม 
                 Study and Practice on electronic circuits; and embedded system By focusing on 
the communication device in connection with the internal and external technical design of 
parts.  Programming control of electronic devices.  Robots and automatic Be able to work 
according to requirements. Or applications as appropriate. 
 
7041205 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 

Database  Programming  Workshop 
 

3 (2-2-5) 

         ค าสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล)การเขียนนิพจน์ การเรียงล าดับ การคัดเลือก
ข้อมูล การเรียกข้อมูลจากหลายตาราง ฟังก์ชันการรวมกลุ่มข้อมูล ค าสั่งเรียกใช้ข้อมูลย่อย ค าสั่งด้านการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูล การสร้างและปรับปรุงตาราง การสร้างข้อจ ากัด การสร้างวิว การก าหนดการเข้าถึงส าหรับ
ผู้ใช้ การใช้ตัวแปร ค าสั่งประมวลผล การโต้ตอบกับแม่ข่ายและการใช้ค าสั่งควบคุม 

Structured Query Language ( SQL)  statements; expression; sorting; select data; 
displaying data from multiple tables;aggregating data by using group functions; subquery; 
manipulating data statement; creating and updating tables; creatingconstraints; creating views; 
controlling user access; declaring variables; executable statements; interacting with server and 
writing control structures 
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7041301 การออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
Information System design and development  

3(2-2-5) 

          ความรู้ทั่วไปในการพัฒนาระบบสารสนเทศตามความตอ้งการขององค์กรในปัจจุบัน    การพัฒนาจะ
รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการ  หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ และออกแบบระบบงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบทั้งแบบเชิงโครงสร้างและแบบเชิงวัตถุ 
หลักการ พัฒนาโปรแกรม การจัดท าคู่มือการฝึกอบรมและการติดตั้งโปรแกรม รวมทั้งฝึกปฏิบัติงานจริงอย่าง 
น้อยหนึ่งระบบ 
                    General knowledge of information system development for the needs of 
current organization; development consists of studying possibilities; the needs. The principles 
of system analysis and design work system of the computer; a tools using for analysis and 
design both of system like structure manner and like [ model ]. The material principle develop 
a program. The arrangement does training handbook and installation program and train work 
true type a little one the system.  
7041302 การโปรแกรมในระบบเว็บ 

Web Programming 
 

3 (2-2-5) 

                    การสร้างโปรแกรมบนเว็บ  การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้  การสร้างเว็บแบบไดนามิก  การใช้
ประโยชน์โปรแกรมฝั่งลูกแม่ข่ายและแม่ข่าย การใช้โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพ่ือควบคุมการท างานของเว็บ  กลไก
คุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ  การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่ายและในระบบเครือข่าย  ระบบประมวลผล
ร่วมกับฐานข้อมูล  ข้อค านึงถึงด้านความปลอดภัยของระบบงาน   
                    การฝึกปฏิบัติ การสร้างโปรแกรมที่ท างานบนเว็บทั้งท่ีประมวลผลในฝั่งแม่ข่ายและลูกข่าย 
           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  AIP;  tools  and  IDE  for  web  application  development;  database  
integration  application;  security  issues  for  web  application. 
  Laboratory practices of  creation of  a  web  program  using  both  client-side  
and  server-side  web  programming 
7041303 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์   

 Software  Development  Process 
 

3 (2-2-5) 

                  กระบวนการและเทคนิคท่ีใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีเนื้อหา  ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
ระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ  
การออกแบบรายละเอียด  ซอฟต์แวร์ ได้แก่การน า  เข้า  การแสดงผล  การประมวลผล  ออกแบบข้อมูล การ
เก็บบันทึกข้อมูลและฐานข้อมูล  การสร้าง  ซอฟต์แวร์ต้นแบบ  การใช้แผนภาพแสดงแบบจ าลองเพ่ือการ
สื่อสาร  เอกสารความต้องการระบบและน าเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ 
                 การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือท าการวิเคราะห์  ออกแบบ  จัดสร้างต้นแบบ  โดยใช้วิธีการ
ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน  และใช้เครื่องมือช่วยในกระบวนการ  พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม 
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        The  software  development  process  and  techniques.  including  systems  
components;  software  development  methodology;  requirement  analysis;  feasibility  
study; system  design;  detail  design  includes  input;  output;  process;  data;  data  storage  
and database design; prototyping; analysis and  design  model;  requirement  specifications  
document;  analysis  and  design  presentation. 
  Laboratory practice of  analysis;  design  and  implement  a  prototype  of  a  
small  project  using  popular  methodology  and  professional  development  tools. 
 
7041304 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

Advanced Computer Network system 
 

3(2-2-5) 

                   อุปกรณ์สวิทซ์ของเครือข่ายบริเวณกว้าง  และโพรโทคอลการจัดเส้นทางขั้นสูง  การบริหาร
เครือข่าย  เครือข่ายไร้สาย  และบริการบนระบบเครือข่าย  เช่น  เมล์  มัลติมีเดีย  และการพิสูจน์ตัวจริง  เป็น
ต้น 
         การฝึกปฏิบัติเทคนิคของการบริหารอุปกรณ์  ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง  การบริหารอุปกรณ์
ให้บริการของระบบเครือข่าย  เช่น  การแปลงแอดเดรส  การก าหนดแอดเดรส  การจ าแนกโดเมน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
  WAN switching and  advanced  routing  protocols  covering  network  management  
concepts;  WLAN;  and  network  services  e.g.;  mail;  multimedia;  and  authentication. 
  Laboratory practice of WAN switching  technologies;  exterior   routing  
protocols;  and  network  service  such  as  address  translation;  address  assignment; 
domain  name  resolution  and  e-mail  service. 
7041305 เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด 

Open Source  Program Technology 
 

3(2-2-5) 

                   โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเปิด ทั้งซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับใช้งานด้าน
ต่าง ๆ  ศึกษาโปรแกรมระบบเปิดในด้านการศึกษาทั้งที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานตามล าพัง (stand alone) 
และในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (network) ปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบเปิดชนิดต่างๆ  
                   Open computer program; including system and application of software for 
works; study of open computer program for education such as stand alone and network; 
operation of open program.  
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7041306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
Web Services  Technology 
 

3 (2-2-5) 

                  หลักการส าคัญของเว็บเซอร์วิสโพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส  การก าหนดนิยาม
ภาษาและข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิสสภาพแวดล้อม  ระบบบริการแนวทางการพัฒนาเว็บ
เซอร์วิสกับสถาปัตยกรรมเชิงบริการหัวข้อด้านความมั่นคง  หน่วยงานผู้ก าหนดมาตรฐานและแหล่งข้อมูล
ส าหรับศึกษาเว็บเซอร์วิสเพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอร์วิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือสร้าง
ตัวอย่างบริการและการใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านเครือข่าย 
           Web  services  principles;  web  services  standard  includes  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. 
  Laboratory practices of developing  a  web  service  program using any 
language.  In order to construct an example of  web  service  from  an  application  across  
the  network.  
7041307
  

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Computer Technology and  communication  Entrepreneurship  
เงื่อนไขรายวิชา : - 

     3 (2-2-5) 

            แนวคิดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ยุคดิจิทัล บทบาทและความส าคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม่
องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์  การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แนวทางการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางธุรกิจ  หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งปฏิบัติการวางแผนกิจกรรมการตลาดดิจิทัล ไปสู่ผู้บริโภคหลากหลาย
รูปแบบอันประกอบไปด้วย การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ  สื่อดิจิทัลเคลื่อนที่  ปฏิบัติการเขียน
แผนธุรกิจ  ประกอบธุรกิจจ าลองตามตามแผนธุรกิจ  ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  การ
วางแผนงานและศักยภาพในอนาคต         
             The concept of the modern business administration the digital era. The role and 
significance of modern business management elements and strategic business plan writing 
Preparation for being an entrepreneur. Business analysis; risk management business taxes 
and related laws. Guidelines for the application of digital technology to create value in a 
business. The principle analysis of consumer behavior on the purchase decision through 
digital media. The action plan marketing activities to digital. To the consumer a wide variety 
of consists of Communication through the Internet; mobile phone; digital media; mobile 
operation written business plan. Business simulation; follow a business plan. Evaluation and 
report the performance. The planning and future potential. 
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7041401 การโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่าย 
Database Management System Programming on Network  
 

3 (2-2-5) 

                    การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายโดยใช้ SQL Server; Oracle; 
DB2; MySQL; Visual Basic ฯลนฯ Database Engine หลักการเขียนโปรแกรมแบบ Client/server; Two 
tiler; Three tiler การส ารองข้อมูล การก าหนดสิทธิของผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data 
Security) 
                    Designing and Program Development of database on network by using SQL 
Server; Oracle; DB2; MySQL; visual basic and so on; database engine utilizing; coding 
principle for client/server; two tier; three tier; data backup; limit user right;data security. 
7041402
  

โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Computer Technology and  communication  Project  
 

     3 (0-4-6) 

                    โครงงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ส าหรับนักศึกษาปีที่  4 ประกอบด้วย  
การน าเสนอโครงงาน  การศึกษาความเป็นไปได้  ทรัพย์สินทางปัญญา  การท างานเป็นทีม  งบประมาณ  และ
การจัดการตารางเวลาท างาน  รวมทั้งรายงานและการน าเสนอผลงาน  การออกแบบติดตั้งและทดสอบ  ซึ่ ง
โครงงานนี้จะแยกตามแขนงวิชาที่ศึกษา  ได้แก่  การจัดการเครือข่าย  การจัดการองค์กรอิเล็กทรอนิกส์  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 

        Computer technology and communication project for the fourth year students 
consisted of  presentation; possibility studies; intellectual property; teamwork; budget and 
scheduling management; including report and presentation; installation and testing design 
according to the study fields such as network management; electronic organization 
management; electronic commercial and electronic studies 

 
 

7042301 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
Information System for Decision   
 

3 (2-2-5) 

                    ระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  ความแตกต่างของระบบสารสนเทศอ่ืนๆ และระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ ประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสร้างระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ รูปแบบการน าเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์ การจ าลอง
ปัญญาประดิษฐ์ และฝึกปฏิบัติในการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างง่าย 

         Information system in various forms. The difference of other information system  
and  the decision- supported system.  Decision-making process.  Type of decision support 
systems.  Development of decision support system .  Presentation format.  Finding the right 
way.  Mathematical Model.  Simulation of artificial intelligence.  And Laboratory practices of 
creation a simple decision support system. 
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7042302 การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมองกลฝังตัว 
Application Programming for Embedded system 
 

3 (2-2-5) 

       การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือพัฒนา
โปรแกรม 

บนระบบสมองกลฝังตัว การเลือกใช้หรือสร้างยูสเซอร์อินเตอร์เฟส การประยุกต์ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล การ
สร้างรายงาน การจัดการความปลอดภัย การสื่อสารและจัดการผ่าน  
                 การฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพ่ือเรียนรู้การใช้เครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การ
จ าลองการท างานและแก้ไขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร 
               Analysis and design of the application in industrial production. Tools software 
development on Embedded System Use or create a user interface. Application with 
database; report generation; safety management Communication and management through 
computer network; as well as the application. 
              Practice create a small application to learn to use tools; programming languages; 
simulation and edit the program. The link with the computer; communication. 
 

7042303 สัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
Seminar in Computer Technology and  Communication  
 

1(1-0-2) 

                  ค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเป็น รายบุคคล 
หรือเป็นกลุ่ม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อน าเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา 
                  Research problems and issues with a focus on computer technology and 
communication by working as on  Individual or a group. Compiling and concluding remarks to 
a seminar presented to the meeting. 
 
7042401 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Application  Programming  for Mobile Devices  
 

3 (2-2-5) 

                  สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและ 
ภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบ
ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับ
ระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลองเพ่ือทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อค านึงถึงด้านความมั่นคง 
                   การฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพ่ือเรียนรู้การใช้เครื่องมือ ภาษาโปรแกรม 
การจ าลองการท างานและแกไ้ขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร 
                  The hardware architecture; characteristics and limitations of mobile devices;  
tools and languages for application development; principles of software development for 
mobile devices; system interfaces for application development; how to use memory and 
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data store; user interface; communication with external systems; interfacing with computer 
systems; using simulation to test and fix defects; and security issues. 
                  Laboratory practices of production of a small application for mobile devices 
using development tools and languages; using simulators for development and testing; 
interfacing with computer systems and network communication. 
7042402 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 

Computer  Graphic  Design 
 

3 (2-2-5) 

                   หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก  2  มิติ  ระบบสี  คุณสมบัติด้านต่างๆ
ของภาพกราฟิก  ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก  รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก  เทคนิคการลดขนาดให้
เหมาะสมกับงาน  การสร้างงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก  อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุดที่ใช้กับงานกราฟิก 
  การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมกราฟิกและอุปกรณ์ประกอบทางฮาร์ดแวร์เพ่ือสร้างงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ  2 มิติ 
  Principles  of  two  dimensional  graphic  design;  color  system;  graphics  
file  attributes;  type  and  file  format;  optimization;  image  caption;  computer  graphics  
design  tools  and  techniques.   
                     Laboratory practices of productions of 2 dimension  graphics  using  software  
and  hardware  tools. 
7042403 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ 

Web Database Application Development  Workshop 
 

3 (2-2-5) 

                    การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะฟอร์ม ที่สามารถใช้งานฐานข้อมูล เครื่องมือ 
สภาพแวดล้อมเพ่ือสร้าง ทดสอบและน าไปใช้งาน เรียนรู้การสร้างและปรับแต่งฟอร์มที่ประกอบด้วยบล๊อค
ข้อมูล เฟรม และตัวควบคุมที่ใช้ติดต่อผู้ใช้หลากหลายรูปแบบ การใช้ส่วนประกอบส าหรับการน าเข้าข้อมูล 
และส่วนประกอบอื่น การสร้างวินโดว์ การใช้ทริกเกอร์ และการสร้างฟังก์ชั่นให้แก่รายการ 
                   การฝึกปฏิบัติการสร้างและปรับแต่งฟอร์มที่ประกอบด้วยบล๊อคข้อมูล เฟรม และตัวควบคุมที่
ใช้ติดต่อผู้ใช้หลากหลายรูปแบบ การใช้ส่วนประกอบส าหรับการน าเข้าข้อมูล และส่วนประกอบอื่น 
        The 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. 
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7042404 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล 
Database  Architecture and Administration   Workshop 
 

3 (2-2-5) 

                    การบริหารระบบบริหารฐานข้อมูลโดยเลือกระบบบริหารฐานข้อมูลที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมใช้
ปัจจุบัน เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ ติดตั้งและตั้งค่าระบบบริการฐานข้อมูล การสร้างและจัดการ
ข้อมูล ตาราง ความสัมพันธ์ บริหารพื้นที่จัดเก็บ การท างาน การย้อนกลับการตั้งค่าและการวิเคราะห์เพ่ือปรับ
ประสิทธิภาพ ความมั่นคง เช่น ดัชนี ผู้ใช้ รหัสผ่าน สิทธิการใช้บทบาท ความสมบรูณ์ การน าเข้าข้อมูล การ
ส ารองและน าคืน 
                  การฝึกปฏิบัติติดตั้งและตั้งค่าระบบบริการฐานข้อมูล การสร้างและจัดการข้อมูล ตาราง 
ความสัมพันธ์ บริหารพื้นที่จัดเก็บ 
         The Managing  an instance; creating a database; database sever installation; 
architectural components; getting started with the sever; creating data dictionary views and 
standard packages; maintaining the control file; maintaining redo log file; backup 
configuration; managing table spaces and file; storage indexes; technology review; maintaining 
data integrity; managing password security and resources; managing users managing privileges; 
managing roles. 
7042405 ปฏิบัติการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 

Enterprise Resource Planning Workshop 
 

3 (2-2-5) 

                    ความรู้หลักการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสร้างระบบบัญชีทั่วไป
เบื้องต้น การบริหารโปรแกรมประยุกต์ สร้างสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะ การเงิน การบริหาร
ความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ การใช้งานพร้อมกัน การจัดการด้านรายงาน การจัดพิมพ์ ล าดับเอกสาร 
และตัวเลือกโปรไฟล์ 
                    การฝึกปฏิบัติการใข้โปรแกรมประยุกต์ สร้างสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะ 
การเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ 
            The knowledge of 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. 
 
7042406 ปฏิบัติการการบริหารเครือข่ายผู้ผลิต 

Supply Chain  Management  Workshop 
 

3 (2-2-5) 

                    ความรู้หลักการการบริหารเครือข่ายผู้ผลิต รูปแบบการด าเนินการจัดซื้อจนถึงการช าระ
ระบบสนับสนุนในการซื้อและช าระโดยเน้นตามกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ กระบวนการจัดหา จัดซื้อ การ
ช าระ การคัดเลือกผู้จ าหน่าย รายชื่อผู้จ าหน่ายที่รับรอง การสร้างเอกสารในกระบวนการโดยอัตโนมัติ ความ
ปลอดภัยของเอกสาร ขั้นตอนการอนุมัติ การตั้งคลังสินค้า องค์ประกอบ สินค้าและชื่อหน่วยสินค้า 
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                  การฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารเครือข่ายผู้ผลิต รูปแบบการด าเนินการจัดซื้อจนถึงการ
ช าระระบบสนับสนุนในการซื้อและช าระโดยเน้นตามกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ 
         The knowledge of  supply chain management ( SCM)  concepts; 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 
 
7042407 ปฏิบัติการเครือข่ายในส านักงาน 

Office Networking Workshop 
 

3 (2-2-5) 

                    เทคโนโลยีสายสัญญาน  หลักการของโครงสร้างข่ายสาย  เครือข่ายหลักบริเวณปฏิบัติงาน  
การทดสอบโครงสร้างข่ายสาย  การออกแบบและการแสดง  เครือข่ายอีเธอร์ เน็ต  โตเก็นริง  บริดจ์  การตั้ง
ค่าไอพี  โพรโทคอลสแปนทรี  เทคโนโลยีอุปกรณ์ฮับและสวิทซ์  การเชื่อมโยงแบบยืดหยุ่น  และการเชื่อมโยง
รวบรวม 
                    การฝึกปฏิบัติการออกแบบและการแสดง  เครือข่ายอีเธอร์เน็ต  โตเก็นริง  บริดจ์  การตั้งค่า
ไอพี  โพรโทคอลสแปนทรี  เทคโนโลยีอุปกรณ์ฮับและสวิทซ์  การเชื่อมโยงแบบยืดหยุ่น  และการเชื่อมโยง
รวบรวม 
  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. 
7042408 ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ 

Enterprise Networking Workshop 
 

3 (2-2-5) 

                   ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย  โพรโทคอลไอพี  การก าหนดทิศทางของ
อินเทอร์เน็ต  ซอฟต์แวร์ระบบบริหารเครือข่าย  และสภาพแวดล้อม ส่วนติดต่อแบบอนุกรมของตัวชี้เส้นทาง  
โพรโทคอลเพ่ือก าหนดเส้นทาง  พีพีพี  พีเอพี/ซีเอชเอพี  บนตัวชี้เส้นทาง  การชี้เส้นทางตายตัว  การชี้
เส้นทางแบบพลวัติ  เทคโนโลยีเครือข่ายระยะไกล  ไอเอสดีเอ็น  เฟรมรีเลย์  การชี้เส้นทางโดยโอเอสพีเอฟ  
การบริหารเครือข่ายระยะไกล 
        Internetworking  workshop; 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. 
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7042409 โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย 
Applications Program for Multimedia  
 

3 (2-2-5) 

                    แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ประเภทมัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กับมัลติมีเดียการบันทึกเสียง การประมวลภาพ การท า
ภาพเคลื่อนไหว การน าอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและการนพเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของมัลติมีเดีย และให้มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของ
ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และกรณีศึกษาการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย 

         Concepts; principles and operation of information presentation by using 
multimedia program application; relationship between window and multimedia sound 
recording; image processing; animation; media or mix electronic devices or news exchange 
and information presentation; multimedia database; and study of general character of 
multimedia product and case study of multimedia development 
7042410 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการส านักงานอัตโนมัติ 

Applications Program for Office Automation 
Management  
 

3 (2-2-5) 

                   หลักการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะส าคัญของโปรแกรม 
ส าเร็จรูป การฝึกเขียนโปรแกรมและการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานในส านักงาน เช่น การ
เก็บเอกสาร งานสารบรรณ 

         Principles of computer programming utilization; types and important character 
of instructional program; writing program practice and instructional program applied in the 
office such as filing system; clerical 
7042411 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานการเงินและบัญชี 

Applications Program for Finance and Accounting 
 

3 (2-2-5) 

                  ข้อมูลทางการเงินและบัญชี เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคง 
คลังและบัญชีอ่ืนๆ บัญชีเพ่ือการวิเคราะห์การเงิน  ฝึกเขียนโปรแกรมและการน าโปรแกรม ส าเร็จรูปมา
ประยุกต์ใช้ในงานบัญชี 

       Finance and accounting information such as salary account; accounts payable; 
accounts receivable; inventory accounting and others; financial analysis accounts; program 
practicing and instructional program applied in accounting 
7042412 โปรแกรมประยุกต์ด้านทะเบียนบุคลากรและการจ่ายเงินเดือน 

Applications Program for Personal  Record and Payroll 
 

3 (2-2-5) 

                    ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านทะเบียนบุคคล และการจ่ายเงินเดือน เช่น ประวัติบุคคล การบันทึก
เวลาเข้า-ออก การค านวณค่าล่วงเวลา การจัดท าเงินเดือน และการออกแบบรายงานผลทางด้านนี้ ฝึกเขียน
โปรแกรมและน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานด้านนี้ได้ 
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       Fundamental information personal record and payroll such as personal 
background; time attendance system; over- time calculation; payroll outsourcing and report 
design; writing practice program and instructional program application  
7042413 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา 

Applications Program for School Registration  and Measurement 
 

3 (2-2-5) 

                    การจัดการตารางสอน ตารางสอบ การวางแผนเปิดวิชา การลงทะเบียนวิชาเรียน   การ
ตรวจข้อสอบ การวัดและการประเมินผล การแจ้งผลการเรียน และการฝึกเขียนโปรแกรม ตลอดจนการน า
โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน 

                     Teaching schedule management; testing schedule; subject planning for the 
opening; registration; testchecking; measurement and assessment; grade checking; and writing 
program including instructional writing program suitable for application 
 
7042414 

โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า 
Applications Program for Inventory Control 
 

 
3 (2-2-5) 

                  การจัดซื้อ การรับ การจัดส่งสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดบัญชีสินค้า การวิเคราะห์ 
การขยายและการยึดครอง ตลาด ฝึกเขียนโปรแกรมและการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานด้าน
ควบคุมสินค้า 

        Purchasing; receiving; shipping; inventory control; manifest cutting; analysis; 
marketing expansion and market occupation; writing program practice; and instructional 
program applied in goods control 
7042415 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารองค์กร 

Applications Program for Organization Administration 
 

3 (2-2-5) 

                  การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารองค์กร เช่น ระบบบุคลากร ระบบควบคุม 
พัสดุครุภัณฑ์ ระบบควบคุมงบประมาณ  ระบบช่วยเหลือการตัดสินใจ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เป็น
ต้น   

        Computer system utilizing in organization administration such as personnel 
system; material control system; budget control system; decision assistant system; 
information administration and so on  
7042416 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานห้องสมุด 

Applications Program  for Library 
 

3 (2-2-5) 

                  งานห้องสมุด ดัชนีรายชื่อหนังสือ ดัชนีผู้แต่ง ดัชนีหัวเรื่องการจัดหมวดหนังสือ การยืม  
การส่ง หนังสือ และระบบงานห้องสมุดต่างๆ ฝึกเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวกับงาน
ห้องสมุด 
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        Library work; book index; author index; title index classification; book loan and 
book return; library system; program writing practice and instructional program related to 
library work  
7042417 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ 

Fundamental of Artificial Intelligence 
 

3 (2-2-5) 

                  ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แผนการแก้ปัญหา การค้นหาแบบ State graph การ 
ก าหนดขั้นปัญหา จุดประสงค์ย่อย และโครงการย่อย Representation of Knowledge โปรแกรมการเล่น
เกมโดยใช้ Heuristics รูปแบบการจ าได้ และการเรียนรู้ และควบคุมหุ่นยนต์ Fuzzy logic วิธีแก้ปัญหาใน
ปัญญาประดิษฐ์ การรับรู้ภาพ การแทนความรู้และระบบผู้เชี่ยวชาญ 

         Meaning of artificial intelligence; problem solving plan; searching state graph; 
steps of problem setting; supplementary objectives and supplementary representation of 
knowledge project; game playing program by using heuristics; memory model and learning; 
and robot control Fuzzy logic; artificial intelligence problem solving; image perception; 
knowledge substitution and expert system 

 
7042418 หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

Selected Topics in Computer Technology  and  Communication 
 

3(2-2-5) 
 

                   ความรู้ในขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้าใหม่ๆ ในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร    
                   The knowledge within boundary of current interest of latest research on 
computer technology and communication without repetition with the learning subject 
already contained in the curriculum. 
 
7042419 การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

Independent Study in Computer Technology and  Communication 
 

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

                           การเลือกหัวข้อเฉพาะเรื่องในการศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  การน าเสนอ
หัวข้อต่อคณะกรรมการ  การศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงาน  และการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
                     Selection of  the specific topics for study under the supervision of an 
advisor. Presenting topics; study;  report writing. and presenting results. 
7043401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร 
Professional Field Experience in Computer Technology 
and Communication 
 

3(300) 
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                    การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน เพ่ือน าความรู้ความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
           Participatory practice of  computer technology  and communication  in the 
public or private organization to use their knowledge in practice efficiently 
 
7043402 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

Cooperative Field Education in Computer Technology  
and  Communication 
 

6(600) 

                   การเรียนรู้และปฏิบัติงานในองค์กรส่วนบุคคลหรือส่วนของรัฐ หรือบริษัทเอกชน หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
         Learning and operation in private or government or non-  government or 
international organizations related to computer technology and communication accepted by 
curriculum committee. 
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ภาคผนวก  ข 
 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549) 

 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง   มีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ
ประชาคม 
นานาชาติ  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์
สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณ โดยผสมผสานเนื้อหาให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่
เหมาะสมโดยไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปในเนื้อหาวิชาเฉพาะด้านซึ่งเป็นพ้ืนฐานวิชาเอก 
 
การจัดวิชาศึกษาทั่วไป มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้และเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ รู้จักและ
เข้าใจตนเองผู้อื่นและสังคม และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตระหนักในบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนในฐานะ 
พลเมืองและสมาชิกของสังคมและประเทศชาติ  และซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 
 
กรอบแนวคิดในการจัดวิชาศึกษาทั่วไป 
การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 1. เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
            2. เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาท่ัวไปจะต้องมีลักษณะเป็นการบูรณาการ ไม่เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหา
เฉพาะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้น ๆ 
            3.  มีเป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้ 
    3.1  มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถใช้ประกอบวิชาชีพได้ 
   3.2  มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบและซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 
   3.3  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
   3.4  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารได้อย่างน้อย 
1 ภาษา 
   3.5  มีความรู้ ทักษะ สามารถใช้ในการจัดการและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.6  มีวิจารณญาณ สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลในการแก้ปัญหาได้ 
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   3.7  มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี มีโลกทัศน์กว้างไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
   3.8   มีจิตส านึกดี เป็นประชาธิปไตย เสียสละ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และเห็นประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ 
   3.9  เป็นพลเมืองดี มีความตระหนักต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ เป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น 
   4.  มีการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ และสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา
ให้กับนักศึกษาทุกคนตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  จ านวนไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต และกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  รวมไม่น้อยกว่า 33 
หน่วยกิต 
 1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
        มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา การสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจ าวัน และในการแสวงหาความรู้ 
 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจตนเองมี
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ คุณธรรม จริยธรรม และการใช้เหตุผลมีความซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมอารยธรรมของมนุษย์  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตใหป้ระสบความสุข
และเกิดสันติสุขได้ในสังคม 
 3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 มุ่งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาสังคม กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และการด ารงอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ 
 มุ่งพัฒนากระบวนการคิดและแสวงหาความรู้จากธรรมชาติทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ สร้างความเข้าใจใน
ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ที่มีผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ เสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตของตนเองท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้เข้าใจถึงความส าคัญจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ อันจะมีผลต่อ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้งให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานและมีเจตคติที่ดีต่อการออกก าลัง
กายเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สามารถเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสม 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังนี้ 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 
วิชาบังคับ บังคับเรียน 6  หน่วยกิต โดยต้องเรียน  3 รายวิชาดังต่อไปนี้ 
1. 1101001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication)  2(1-2-3) 
2. 1102001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication)  2(1-2-3) 
3. 1109001 การใช้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  (Using Information for Learning) 2(1-2-3) 
รายวิชาเลือกให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
4. 1101002 วาทการ (Speech)       3(2-2-5) 
5. 1101003 การอ่านเพ่ือชีวิต (Reading for Life)    3(2-2-5) 
6. 1101004 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร (Writing for Communication )   3(2-2-5) 
7. 1102002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (English Reading and Writing) 3(2-2-5) 
8. 1102003 การฟังและการพูด (Listening and Speaking)   3(2-2-5) 
9. 1102004 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการ(English for Academic Purposes) 3(2-2-5) 
10. 1103001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (Chinese for Communication)   3(2-2-5) 
11. 1103002 สนทนาภาษาจีน (Chinese Conversation)    3(2-2-5)  
12. 1104001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร (Japanese for Communication) 3(2-2-5) 
13. 1105001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร (Korean for Communication)   3(2-2-5) 
14. 1106001 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (Vietnamese for Communication) 3(2-2-5) 
15. 1107001 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร (Cambodian for Communication) 3(2-2-5) 
16. 1108001 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน (French for Daily Life)  3(2-2-5) 
17. 1101101 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร (Laos for Communication)  3(2-2-5) 
18. 1101201 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร (Myanmar for Communication)  3(2-2-5) 
19. 1101301 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร (Bahasa Indonesian for Communication)  
            3(2-2-5) 
ข้อก าหนดเพิ่มเติม 
นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาอ่ืนซึ่งไม่ใช่สาขาทางด้านภาษาอังกฤษ หรือไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ให้เลือก
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 11020- - ) 3 หน่วยกิต 
 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9    หน่วยกิต 
วิชาบังคับบังคับเรียน 3 หน่วยกิตโดยต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้  
1.  1200006 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(2-2-5) 
(Human Behavior and Self Development) 
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
2. 1200001 ศิลปสุนทรีย์ (Art Appreciation)     3(2-2-5) 
3. 1200002 สุนทรียทางดนตรี (Aesthetics of Music)    3(2-2-5) 
4. 1200003 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 
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(Aesthetics for Dramatic Art and Performances) 
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
5. 1200004 ความจริงของชีวิต (Meaning of Life)    3(3-0-6) 
6. 1200005 ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)    3(3-0-6) 
 
3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1.     1300001 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย   3(3-0-6)  
(Natural Resources and Environmental Management of Thailand) 
1. 1300002 ท้องถิ่นศึกษา  (Local Studies)      3(2-2-5) 
2. 1300003 วิถีไทย   (Thai Living)      3(2-2-5) 
3. 1300004 วิถีโลก  (Global Society)      3(3-0-6) 
4. 1300005 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  (Law in Daily Life)   3(3-0-6) 
4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9    หน่วยกิต 
วิชาบังคับบังคับเรียน   4  หน่วยกิต โดยต้องเรียน   2  รายวิชาดังต่อไปนี้ 
1. 1400005 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
(Exercises for Quality of Life)   
2. 1400003 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพ่ือการตัดสินใจ   2(1-2-3) 
(Mathematics  and Statistics for  Decision Making) 
รายวิชาเลือกให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
3. 1400001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)   2(2-0-4) 
4. 1400002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)  2(2-0-4) 
5. 1400004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต (Information Technology for Life) 3(2-2-5) 
6. 1400006 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Science for Health)   3(3-0-6) 
7. 1400007 โภชนาการ  (Nutrition)      2(2-0-4) 
8. 1400008 เทคโนโลยีเพ่ือชีวิต (Technology for Life)    3(2-2-5) 
ข้อก าหนดเพิ่มเติม 
นักศึกษาท่ีเรียนสาขาอ่ืนซึ่งไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์  หรือไม่ได้เรียนวิชาโททางด้านคอมพิวเตอร์  ให้
เลือกเรียนรายวิชาภาษา 1400004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต เป็นหนึ่งในรายวิชาในวิชาเลือก  
 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร 
 
1. เลข  3  ตัวหน้า  หมายถึง  กลุ่มวิชาดังนี้  
 1.1 110   หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
 1.2 120   หมายถึงกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
 1.3 130   หมายถึงกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
 1.4 140   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร์  
2. เลขตัวที่ 4  และตัวที่  5 หมายถึง หมู่วิชา  
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 2.1  กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสารที่มี  21  รายวิชา ให้ก าหนดรหัสตัวที่ 4  ตามหมู่วิชาดังต่อไปนี้ 
  2.1.1    10  หมายถึง  ภาษาไทย   
  2.1.2   20  หมายถึง  ภาษาอังกฤษ   
  2.1.3   30  หมายถึง  ภาษาจีน 
  2.1.4   40  หมายถึง  ภาษาญี่ปุ่น  
  2.1.5   50  หมายถึง  ภาษาเกาหลี  
  2.1.6   60  หมายถึง  ภาษาเวียดนาม 
  2.1.7   70  หมายถึง  ภาษาเขมร 
  2.1.8   80  หมายถึง  ภาษาฝรั่งเศส 
  2.1.9   90  หมายถึง  ห้องสมุด 
  2.1.10  11  หมายถึงภาษาลาว 
  2.1.11  12  หมายถึงภาษาพม่า 
  2.1.12  13  หมายถึงภาษาอินโดนีเซีย 
 2.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่
มีการจัดหมู่วิชา ให้แทนด้วยเลขศูนย์  2  ตัว  (00) 
3.  เลข 2ตัวหลัง  หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละหมู่วิชา 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา ( Course Description) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา   1101001 ชื่อภาษาไทย ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                2(1-2-3) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Thai for Communication  
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาให้เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆ พัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสรุปความ ขยายความ ตีความ และการน าเสนอสารจาก
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อต่างๆ 
 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.   
 
รหัสวิชา   1101002 ชื่อภาษาไทย วาทการ                                           3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Speech 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ความมุ่งหมายของการพูด หลักการพูด การสร้างบุคลิกภาพในการพูด มารยาทในการพูด การใช้เสียงกิริยาท่าทาง 
การสร้างความมั่นใจในการพูด การใช้ภาษาและกลวิธีการพูดการเตรียมการพูด การประเมินผลและการปรับปรุง   การ
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พูด หลักการฝึกพูดในชีวิตประจ าวันและการพูดในที่ชุมชน เน้นการฝึกพูดอธิบาย อภิปราย การกล่าวรายงาน การ
กล่าวสรุป การกล่าวแนะน า และขอบคุณวิทยากร การพูดจูงใจ การพูดโน้มน้าวใจ 
 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. 
 
รหัสวิชา   1101003 ชื่อภาษาไทย การอ่านเพ่ือชีวิต                                 3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Reading for Life 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ความส าคัญของการอ่านในฐานะเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้และ
ติดตามความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมศึกษาลักษณะทั่วไป รูปแบบ ประเภทและ
จุดมุ่งหมายของการเขียน ศึกษาหลักและเทคนิคการอ่านงานเขียนแต่ละประเภท เพื่อสรุปความ วิเคราะห์ ตีความ
และวิจารณ์คุณภาพของงานเขียนนั้นๆฝึกอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายต่าง ๆ อาทิ อ่านเพ่ือรวบรวมความรู้ ความคิด อ่าน
เพ่ือสุนทรีย์และความบันเทิงและอ่านเพ่ือฝึกวิจารณญาณ โดยน ามาแสดงออกทั้งในรูปแบบของการพูดและการ
เขียน 
 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.   
 
รหัสวิชา   1101004 ชื่อภาษาไทย การเขียนเพ่ือการสื่อสาร                 3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Writing for Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษารูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสารลักษณะต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการเขียนสื่อสารอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการในโอกาสต่างๆ การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อบันทึกรูปแบบต่างๆ การเขียนค าตอบ
ค าถามในแบบทดสอบ การเขียนเพื่อชี้แจ้งข้อเท็จจริง การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น การเขียนเพื่อโน้มน้าว จูง
ใจ การเขียนเอกสารสิทธิ์และสัญญาต่างๆ ตามกฎหมายที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
 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.  
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รหัสวิชา   1102001 ชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         2(1-2-3) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ English for Communication  
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี    
 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะน า การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว การบรรยายลักษณะของ
คน สถานที่และสิ่งของ การพูดโทรศัพท์ และการติดต่อโดยใช้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การถามและบอกทาง     
การซื้อและขายสิ่งของ  การเชิญ การกล่าวแสดงความรู้สึก เป็นต้น 
 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. 
 
รหัสวิชา   1102002 ชื่อภาษาไทย การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ English Reading and  Writing  
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 วิธีการพ้ืนฐานส าหรับการอ่านให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการอ่านประโยคง่ายๆ ในแต่ละย่อหน้า รวมทั้งการ
บอกตัวที่แทนค า การเชื่อมต่าง ๆ จากบริบทและทักษะการใช้ค าเพ่ือที่จะหาความหมายค าศัพท์ใหม่ ๆ การอ่านเพ่ือ
หาใจความส าคัญ รวมถึงการฝึกเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น การกรอกแบบฟอร์มต่างๆการ
เขียนจดหมายเชิญ การตอบรับโฆษณา การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน 
 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. 
 
รหัสวิชา   1102003 ชื่อภาษาไทย การฟังและการพูด    3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Listening and Speaking  
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาที่เป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นที่การให้และการรับข้อมูล     เกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตในชีวิตประจ าวันโดยทั่วๆ ไปกิจกรรมต่างๆ และสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท างาน เช่น การสัมภาษณ์ การรายงาน การจดบันทึก การบอกทิศทาง เป็นต้น 
 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. 
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รหัสวิชา   1102004 ชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการ   3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ English  for Academic Purposes   
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ขอบข่ายรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้งานวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนน ามาใช้ในงานวิชาการท่ีพบตาม
สื่อประเภทต่างๆ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถย่อสรุป ทั้งโดยปากเปล่าและในรูปแบบของการเขียน รวมทั้งให้
นักศึกษาสามารถให้ค านิยาม เปรียบเทียบ แยกหมวดหมู่ แสดงความคิดเห็น ในงานประเภทที่เป็นแผนภูมิและ
กราฟฟิกต่าง ๆได้ 
 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. 
 
รหัสวิชา 1103001 ชื่อภาษาไทย ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Chinese for Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกทักษะ สัทศาสตร์อักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องต้นของตัวอักษรจีน พร้อมทั้งศึกษาศัพท์ ส านวน และ
ลักษณะส าคัญของภาษาจีน ฝึกสนทนาในชีวิตประจ าวัน  บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 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 prodived with practicing in everyday conversation. 
 
รหัสวิชา 1103002 ชื่อภาษาไทย สนทนาภาษาจีน                    3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Chinese Conversation 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกการสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการพูดปากเปล่า และส าเนียงที่เป็นมาตรฐาน การออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน 
การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม 
 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. 
 
รหัสวิชา   1104001 ชื่อภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร        3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Japanese for Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ส าหรับผู้เรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ฝึกทักษะทั้งสี่อย่างบูรณาการ ( การฟัง การพูดการอ่าน และ
การเขียน)  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายการแนะน า
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ตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยค
ง่ายๆ ได้ 
  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. 
 
รหัสวิชา 1105001 ชื่อภาษาไทย ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                 3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Korean for Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกทักษะทั้งสี่อย่างบูรณาการ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึก
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น การอ่านฝึก
อ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆ ได้ 
 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. 
 
รหัสวิชา  1106001 ชื่อภาษาไทย ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร              3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Vietnamese for Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกทักษะทั้งสี่อย่างบูรณาการ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ   เป็นต้น การ
อ่านฝึกอ่านข้อความสั้นๆ  สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆ  ได้ 
 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 various situations: greeting; 
introducing; telling time; buying and selling things; as well as focusing on reading short passages 
and writing simple sentences. 
 
รหัสวิชา 1107001 ชื่อภาษาไทย ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร                    3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Cambodian for Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกทักษะทั้งสี่อย่างบูรณาการ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ   เป็นต้น การ
อ่านฝึกอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้  การเขียนประโยคง่ายๆ ได้ 



-79- 

 

 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. 
 
รหัสวิชา   1108001  ชื่อภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ French for Daily Life 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกทักษะทั้งสี่อย่างบูรณาการ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)  ในขึ้นพ้ืนฐานส าหรับทักษะการฟัง 
และการพูด ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเอง และแนะน าผู้อ่ืน การ
ขอบคุณ การขอโทษ การอ าลา การอวยพร การบอกเวลา ทักษะการอ่าน ฝึกอ่านเนื้อหาข้อความสั้นๆและตอบ
ค าถามสั้นๆได้ ทักษะการเขียน ฝึกเขียนตามค าบอกและเขียนประโยคง่ายๆ ได้ โดยใช้โครงสร้าง ศัพท์และส านวน 
และให้รู้จักวัฒนธรรมฝรั่งเศสในด้านต่างๆ เช่น การด าเนินชีวิตประจ าวัน อาหาร การกีฬาและวันหยุดเป็นต้น 
 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 complex structures; vocabulary and 
expressions; as well as French culture including daily routine; food; sports and holidays. 
รหัสวิชา  1109001  ชื่อภาษาไทย การใช้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้     2(1-2-3) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Using Information for Learning 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 สารสนเทศและความส าคัญของสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศแหล่งสารสนเทศ  วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
และเครื่องมือการวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเขียนรายงานและการอ้างอิง 
 This course is a study of resources; methodologies; tools; analysis and evaluation of 
information. It includes term paper writing; reporting and citation. 
 
รหัสวิชา 1101101 ชื่อภาษาไทย ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร                 3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Laos for Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกทักษะทั้งสี่อย่างบูรณาการ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา การซื้อของเป็นต้น การ
อ่าน ฝึกอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้ 
 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; 
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telling time; buying and selling things; as well as focusing on reading short passages and writing 
simple sentences. 
 
รหัสวิชา 1101201 ชื่อภาษาไทย ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                   3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Myanmar for Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกทักษะทั้งสี่อย่างบูรณาการ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์
พ้ืนฐาน เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา การซื้อของเป็นต้น 
การอ่าน ฝึกอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้ 
 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. 
 
รหัสวิชา 1101301 ชื่อภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Bahasa Indonesian for Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ฝึกทักษะทั้งสี่อย่างบูรณาการ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา การซื้อของเป็นต้น การ
อ่าน ฝึกอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้ 
 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. 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา   1200001 ชื่อภาษาไทย    ศิลปสุนทรีย์    3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Art  Appreciation  
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญของสุนทรียศาสตร์ แนวคิด รูปแบบของศิลปกรรม
ประสบการณ์ที่มีผลต่อการรับรู้ทางความงามและความซาบซึ้งในศิลปกรรม การพัฒนาและการฝึกประสบการณ์    การ
รับรู้เพ่ือปลูกฝังสุนทรียภาพให้เจริญงอกงามน าไปสู่คุณค่าในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
 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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รหัสวิชา   1200002 ชื่อภาษาไทย    สุนทรียทางดนตรี    3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Aesthetics of Music  
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญของสุนทรียศาสตร์ ความส าคัญของดนตรีต่อชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม 
สังคม การเมือง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง จิตวิทยา การศึกษา ธุรกิจ ศึกษาปรัชญา สาขา
สุนทรียศาสตร์ของดนตรี แนวคิด คุณค่าการสื่อความหมายธรรมชาติ ความงาม ความไพเราะของดนตรี ความกลมกลืน   
ทางสุนทรียศาสตร์ ศิลป การสร้างสรรค์ของนักประพันธ์เพลง และแนวการรับรู้อรรถรสของดนตรี ศึกษา
วรรณกรรมทางดนตรีที่ได้รับการยกย่องและศึกษาคุณค่าของดนตรีสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 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.  
 
รหัสวิชา   1200003 ชื่อภาษาไทย    สุนทรียทางนาฎศิลป์และศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Aesthetics for  Dramatic Art and Performances 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญของสุนทรียศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของนาฎศิลป์ ความหมาย 
ประโยชน์ ประเภทของนาฎศิลป์ไทยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ศิลปะการแสดงชนิดต่างๆ และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามความเหมาะสม 
 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. 
 
รหัสวิชา 1200004 ชื่อภาษาไทย ความจริงของชีวิต                    3(3-0-6) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Meaning of Life 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาการเกิดขึ้นการด ารงอยู่และการดับไปของชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นคุณค่าและเป้าหมายของชีวิต การพัฒนา
ชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต และการพัฒนาปัญญา โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ชีวิตที่มีสันติสุข สังคมท่ีมีสันติภาพ 
 This course is a study of the origin; existence and death of a human being; with emphasis on 
the development of values and solving the problems of life; including intellectual 
development in a peaceful society and  life based on religious principles. 
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รหัสวิชา  1200005 ชื่อภาษาไทย ความมั่นคงของมนุษย์        3(3-0-6) 
      ชื่อภาษาอังกฤษHuman Security 
เงื่อนไขของรายวิชาไม่มี 
 ศึกษาความหมาย และที่มาของสิทธิตามธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชน ธรรมชาติของมนุษย์ รากฐานของ
เสรีภาพและความยุติธรรม คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความมั่นคงของมนุษย์ทางด้านร่างกาย สังคม 
อารมณ์และจิตใจ 
 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.  
 
รหัสวิชา  1200006 ชื่อภาษาไทย พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Human Behavior and Self Development 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ และหลักแนวคิดทฤษฎี ที่ท า
ให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเข้าใจตนเองและบุคคลอ่ืน หลักและกระบวนการพัฒนาตน ทักษะชีวิต การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การท างานร่วมกันให้ประสบความส าเร็จ และการด าเนินชีวิตมีความสุข 
 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.   
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา    1300001 ชื่อภาษาไทย การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ       3(3-0-6)      
        สิ่งแวดล้อมไทย                        
      ชื่อภาษาอังกฤษ Natural Resources and Environmental                                                                  
 Management of Thailand 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมตามแผนประเทศ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ตลอดจน
ข้อตกลงและพันธกิจ การใช้รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีผูกพันกับประเทศไทยถึงปัจจุบัน 
 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. 
 
 



-83- 

 

รหัสวิชา 1300002 ชื่อภาษาไทย  ท้องถิ่นศึกษา                3(2-2-5)     
      ชื่อภาษาอังกฤษ Local Studies 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาวิวัฒนาการ ปรากฏการณ์ท่ีส าคัญ และศักยภาพของท้องถิ่น ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีต่อท้องถิ่น วิธีการศึกษาท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติศึกษา
ท้องถิ่นตามเนื้อหาดังกล่าวโดยเน้นท้องถิ่นที่สถานศึกษานั้นเปิดสอน 
 This course is a practical study of the evolution and phenomena of a community with 
emphasis on social; economic; political; environmental and cultural aspects. 
 
รหัสวิชา 1300003 ชื่อภาษาไทย วิถีไทย                            3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Thai  Living 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหาสังคมไทยโดยศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น การด าเนินชีวิตแบบเพียงพอ ตลอดถึงวิสัยทัศน์ด้านสังคมเศรษฐกิจ 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. 
 
รหัสวิชา 1300004 ชื่อภาษาไทย วิถีโลก           3(3-0-6)      
      ชื่อภาษาอังกฤษ Global Society 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก   ในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดถึงการปรับตัวของประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับการ    จัด
ระเบียบของสังคมโลก 
 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. 
 
รหัสวิชา 130005 ชื่อภาษาไทย กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)    
      ชื่อภาษาอังกฤษ Law  in  Daily  Life   
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาความหมายและท่ีมาของกฎหมายตลอดจนบทบาทและความส าคัญของกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
เช่น  กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก  กู้ยืม ซื้อขาย เช่า
ทรัพย์  เช่าซื้อ  ค้ าประกัน  จ านอง  จ าน า  ทรัพย์สินและที่ดิน 
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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. 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา   1400001 ชื่อภาษาไทย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    2(2-0-4) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Life and Environment 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ความหมาย ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดข้ึน แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 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.  
 
รหัสวิชา   1400002 ชื่อภาษาไทย วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Science for Quality of Life 
เงื่อนไขของรายวิชา  ไม่มี 
 การศึกษากระบวนการและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ  
 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. 
 
รหัสวิชา   1400003 ชื่อภาษาไทย คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  2(2-0-4) 
        เพ่ือการตัดสินใจ        
      ชื่อภาษาอังกฤษ Mathematics and Statisticsfor Decision Making 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 กระบวนการและการประยุกต์ใช้การให้เหตุผลเชิงอุปนัย นิรนัย และตรรกศาสตร์ความส าคัญของข้อมูล ลักษณะ
ของข้อมูล ระดับการวัดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจโดยอาศัยหลักความน่าจะ
เป็น ก าหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ 
 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. 
 
รหัสวิชา   1400004 ชื่อภาษาไทย เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Information Technology for Life 
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เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การใช้
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ประจ าส านักงาน การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือแสวงหาความรู้และ
สื่อสารข้อมูลอิทธิพลของระบบสารสนเทศต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน การเคารพสิทธิทางปัญญา คุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 
 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. 
รหัสวิชา   1400005 ชื่อภาษาไทย การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Exercises for Quality of Life 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการออกก าลังกาย ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย กิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย เช่น อาหารและพลังงาน สิ่งแวดล้อม สภาวะทางอารมณ์ รวมถึงการรู้จักป้องกัน
และรักษาการบาดเจ็บ การพิจารณาเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศ วัย และ
สภาพร่างกาย 
 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. 
 
รหัสวิชา   1400006 ชื่อภาษาไทย วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ     3(3-0-6) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Science for Health 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ  ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคล
และสุขภาพส่วนชุมชน โดยกล่าวถึงอนามัยส่วนบุคคลและชุมชน อาหาร  ยา และสมุนไพร  เครื่องมือ วัสดุ  
อุปกรณ์โภคภัณฑ์ สาธารณูปโภคและสิ่งอ านาวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตประจ าวันที่จ าเป็น การใช้และการ
บ ารุงรักษา การคุ้มครองผู้บริโภค อุบัติเหตุและการป้องกัน การปฐมพยาบาลที่ท าได้ในชีวิตประจ าวัน นันทนาการ
เพ่ือการ     พักผ่อนหย่อนใจ การเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชเพ่ืองานอดิเรก 
 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. 
 
รหัสวิชา   1400007 ชื่อภาษาไทย โภชนาการ     2(2-0-4) 
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      ชื่อภาษาอังกฤษ Nutrition 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ความหมาย ประวัติ ความส าคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ หลักการจัดอาหารสมส่วน 
ประเภทของสารอาหาร หน้าที่และปริมาณที่พึงได้รับ แหล่งสารอาหาร กลไกการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร บริโภค
นิสัย โภชนบัญญัติ ฉลากโภชนาการ การสุขาภิบาลอาหาร อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ปัญหาโภชนาการใน
ประเทศไทย  หน่วยงานทั้งในและนอกประเทศที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาโภชนาการ 
 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. 
 
รหัสวิชา   1400008   ชื่อภาษาไทย เทคโนโลยีเพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Technology for Life 
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี 
 ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านช่างที่มีความสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ การอ่านแบบ การออกแบบ
เครื่องเรือน เครื่องใช้ การท างานและระบบไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องใช้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  การท างานและระบบ
เครื่องยนต์กลไกท่ีใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงและไฟฟ้า การบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทั้ง Hand tool และ  
Machine tool ตลอดทั้งด้านความปลอดภัย  
 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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การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐาน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบพ้ืนฐานความรู้ทั้งสามด้านคือ การพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ  และสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยนักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์
คอมพิวเตอร์  ศูนย์ภาษา  และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และต้องสอบผ่านความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานทั้งสามด้าน  ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้  

1.  ความรู้และทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์   
มาตรฐานการวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

หลักสูตร Computer Literacy (จ านวน 20 ชั่วโมง) 
คุณลักษณะบัณฑิตด้าน

ความ 
สามารถทางคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์และเคร่ืองมือการวัด 

หน่วยที ่1 
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน   
(1 ช่ัวโมง) 

1. ความหมายและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ์
2. การท างานและประมวลผลของคอมพิวเตอร ์
3. ประเภทและชนิดของคอมพิวเตอร ์
4. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร ์
5. การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอปุกรณ ์
   5.1 เลือกตามลักษณะการใช้งาน 
   5.2 เลือกตามงบประมาณ 
6. การแก้ปัญหาทั่วไปและบ ารุงรกัษาคอมพิวเตอร ์

ประเมินจากตัวช้ีวัดท าได้ 70% 
ขึ้นไปโดยการทดสอบภาคทฤษฎ ี

หน่วยที่ 2  
ระบบปฏิบัติการ  
Microsoft Windows  
(3 ช่ัวโมง) 

1. ความหมายและความส าคญัของระบบปฏิบตัิการ  
2. รู้จักระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows 
3. ส่วนประกอบของระบบปฏิบัตกิาร Microsoft 

Windows 
4. รู้จักองค์ประกอบต่างๆของหนา้ต่าง (Window) 
5. วิธีการใช้เมาส์และคีย์บอรด์ 
6. การบริหารจัดการแฟ้มและโฟลเดอร์ (File and 

Folder Management)  
7. การปรับแต่งคณุสมบัติของระบบปฏิบัติการ  
Microsoft Windows 
8. การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ 

Microsoft Windows 
9. การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ 

ประเมินจากตัวช้ีวัดท าได้  70% 
ขึ้นไปโดยท าการทดสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

หน่วยที่ 3   
โปรแกรมประมวลผลค า 
Microsoft Word  
(5 ช่ัวโมง) 

1. ความส าคัญของโปรแกรมประมวลผลค า 
2. ส่วนประกอบของ Microsoft Word 
3. การจัดรูปแบบเอกสารเบื้องต้น เช่น การใช้มุมมอง

เอกสาร การเปิด-ปดิแถบเครื่องมอื การตั้งค่า
หน้ากระดาษ เป็นต้น 

4. การพิมพ์และจดัรูปแบบตัวอักษร เช่น การเปลีย่น
รูปแบบตัวอักษร การเปลีย่นแปลงขนาด การจัด
ต าแหน่ง เป็นต้น 

ประเมินจากตัวช้ีวัดท าได้ 70% ขึ้น
ไปโดยท าการทดสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 



-88- 

 

คุณลักษณะบัณฑิตด้าน
ความ 

สามารถทางคอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์และเคร่ืองมือการวัด 

5. การจัดการข้อความในเอกสาร เช่น การคัดลอก 
การลบ การเลือกข้อความ การย้ายต าแหน่ง การใช้
ค าสั่งยกเลิก/การท าซ้ า และการคน้หาและแทนท่ี
ค า เป็นต้น 

6. การจัดการแฟ้มเอกสาร เช่น การสร้างเอกสาร 
การปิด/เปิดเอกสาร การบันทึกเอกสาร การแกไ้ข
เอกสารเก่า เป็นต้น 

7. การวาดและจัดการรูปร่างอัตโนมัต ิ
8. การสร้างและจัดการข้อความ 
9. การแทรกวัตถุและจัดการวัตถุ (Object) ใน

เอกสาร เช่น การแทรกและจัดการภาพตดัปะ  การ
แทรกและจดัการภาพจากแฟ้ม การแทรกและ
จัดการสัญลักษณ์ เป็นต้น 

หน่วยที่ 4  
โปรแกรมตารางค านวณ 
Microsoft Excel   
(4 ช่ัวโมง) 

1. ความส าคัญของโปรแกรมตารางค านวณ (Spread 
Sheet) 

2. ส่วนประกอบของ Microsoft Excel 
3. การจัดการแผ่นงาน (Sheet) เช่น การย่อ-ขยาย 

การลบ  การแทรก แถวและคอลมัน์ การเปลี่ยนช่ือ
แผ่นงาน การลบแผ่นงาน การคดัลอกแผ่นงาน การ
ก าหนดสีให้กับแผ่นงาน การเลือกเซลล์
แบบต่อเนื่อง การเลือกเซลล์แบบไม่ต่อเนื่องเป็นต้น 

4. การจัดการข้อความในแผ่นงาน เช่นการพิมพ์และ 
   จัดรูปแบบ การคัดลอก การลบ การย้ายข้อความ

ในเซลล์ การก าหนดข้อความอัตโนมัติ การก าหนด
ตัวเลขอัตโนมัติ เป็นต้น 

5. การจัดการแฟ้มข้อมูล เช่น การสรา้งแผ่นงานใหม่ 
การปิดเอกสาร การเปิดเอกสาร การบันทึกเอกสาร 
เป็นต้น 

ประเมินจากตัวช้ีวัดท าได้ 70% 
ขึ้นไปโดยท าการทดสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

หน่วยที่ 5  
โปรแกรมการน าเสนอ
ผลงาน  Microsoft 
PowerPoint 
(3 ช่ัวโมง) 

1. ความส าคัญของโปรแกรมน าเสนอผลงาน 
2. ส่วนประกอบของ MS Power Point 
3. ส่วนประกอบและการใช้มุมมองแบบต่างๆ 
4. การจัดการภาพนิ่ง เช่น การเลอืกรูปแบบภาพนิ่ง 

การพิมพ์ข้อความในภาพน่ิง การจดัรูปแบบ
ข้อความ การลบภาพนิ่ง การคัดลอกภาพนิ่ง  

    การใส่สีพื้นภาพนิ่ง การใช้การออกแบบภาพนิ่ง 
เป็นต้น 

5. การแทรกและจัดการวตัถุ (Object) ในภาพนิ่ง 
เช่น การแทรกรูปภาพในภาพนิ่ง การวาดรูปใน
ภาพนิ่ง การแทรกไดอะแกรมและแผนผังองค์กร 
การแทรกกราฟแผนภูมิ เป็นต้น 

ประเมินจากตัวช้ีวัดท าได้ 70% 
ขึ้นไปโดยท าการทดสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
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คุณลักษณะบัณฑิตด้าน
ความ 

สามารถทางคอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์และเคร่ืองมือการวัด 

6. การเปลี่ยนภาพนิ่ง (Slide Transition) และการ
ก าหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพนิ่ง 

7. การสร้างปุ่มปฏิบัติการ 
8. การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 

หน่วยที่ 6  
การใช้งานอินเตอร์เน็ตและ
การสืบค้นสารสนเทศ 
(4 ช่ัวโมง) 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 
2. ประโยชน์และความส าคัญของอินเตอร์เนต็ 
3. การใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Web  

Browser 
4. การสืบค้นสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต 

  5. การถ่ายโอนข้อมูล (Download) บนอินเตอร์เน็ต 
  6. การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 

ประเมินจากตัวช้ีวัดท าได้ 70% 
ขึ้นไปโดยท าการทดสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
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2.  ความรู้และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ   
     มาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เป้าหมาย เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 1 :   เข้าใจและตีความหมายภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
  -  ใช้ทักษะฟังในระดับต้น/กลาง 
  -  ใช้ทักษะอ่านในระดับต้น/กลาง 
มาตรฐานที่ 2 :  ใช้ภาษาอังกฤษกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
  -  ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดในระดับต้น/กลาง 

  -  ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาเขียนในระดับต้น/กลาง 

มาตรฐานที่ 1: เข้าใจและตีความหมายภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
 1.1  ใช้ทักษะการฟังได้ในระดับต้น  
 ตัวบ่งชี้   
 1.1.1  เข้าใจค าพูดที่ใช้ในสังคมในระดับพื้นฐานได้อย่างสุภาพ  เช่น  การทักทาย  กล่าวลา  แนะน าให้
รู้จัก  ฯลฯ 
 1.1.2  รู้จักส านวนในระดับพ้ืนฐานที่ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจ  ขอความช่วยเหลือ  ขอให้พูดซ้ าและให้
อธิบายเพิ่มเติม  แสดงความซาบซึ้ง  กล่าวร้องเรียน  แสดงความหวัง   ผิดหวัง  พึงพอใจ  ไม่พอใจ  เห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย 
 1.1.3  เข้าใจข้อมูลส าคัญของการสนทนาสั้นๆและการพูดทางโทรศัพท์ เช่น จ านวน เวลา สถานที่  
ฯลฯ  เข้าใจรายละเอียดข้อเท็จจริงและตีความค าพูดได้ 
 1.1.4  เข้าใจค าถาม ค าอธิบาย ค าแนะน าง่ายๆ ค าสั่งและขอร้อง  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน า ฯลฯ 
 1.1.5  เข้าใจการบรรยายลักษณะโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายและสั้นๆ เช่น คน สิ่งของ  สถานที่ 
อาชีพ สถานการณ์ต่าง ๆ 
        1.2  ใช้ทักษะการฟังได้ในระดับกลาง 

  ตัวบ่งชี้ 
 1.2.1  เข้าใจรายละเอียดของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสังคม เช่น การทักทาย  กล่าวลา แนะน าให้รู้จัก  
ฯลฯ 
 1.2.2  ระบุได้เกี่ยวกับส านวนที่ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจ  ขอความช่วยเหลือ  ขอให้พูดซ้ าและให้อธิบาย
เพ่ิมเติม  แสดงความซาบซึ้ง  กล่าวร้องเรียน  แสดงความหวัง   ผิดหวัง  พึงพอใจ  ไม่พอใจ เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย 
 1.2.3  เข้าใจข้อความที่ฝากไว้ในเครื่องตอบ-รับโทรศัพท์ 
 1.2.4  เข้าใจรายละเอียดรวมทั้งความหมายที่แฝงอยู่ในการสนทนา 
 1.2.5  เข้าใจรายละเอียดรวมทั้งความหมายที่แฝงอยู่ในข่าวและสื่ออ่ืนๆในชีวิตประจ าวัน 
 1.2.6  บอก ทัศนคติ อารมณ์ ความตั้งใจของผู้พูด 
 1.3  ใช้ทักษะการอ่านได้ในระดับต้น 
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 ตัวบ่งชี้ 
 1.3.1  จับใจความส าคัญจากโน้ตย่อ ข้อความในอีเมล์ แฟ็กซ์ และจดหมาย 
 1.3.2  จับใจความส าคัญจากแผ่นพับเกี่ยวกับธุรกิจ ประกาศ  ใบโฆษณา 
 1.3.3  ปฏิบัติตามค าแนะน า หรือค าชี้แจงสั้นๆ ง่ายๆ 
 1.3.4  เข้าใจแบบฟอร์มธรรมดาง่ายๆ  เช่น ป้ายประกาศ ฉลาก ตาราง และแผนที่ 
 1.3.5  เข้าใจ ตาราง กราฟ แผนภาพ ฯลฯ 
 1.4  ใช้ทักษะการอ่านได้ในระดับกลาง 

    ตัวบ่งชี ้
 1.4.1  จับใจความส าคัญจาก โน้ตย่อ ข้อความในอีเมล์ แฟ็กซ์ และจดหมาย 
 1.4.2  เข้าใจข้อพึงปฏิบัติง่ายๆ เช่น ฉลากยา ฉลากข้างกล่องอาหาร 
 1.4.3  เข้าใจข้อมูลในสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ 
 1.4.4  เข้าใจ ตาราง กราฟ แผนภาพ ฯลฯ 

 
มาตรฐานที่ 2 : ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
 2.1 ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดในระดับต้น 
 ตัวบ่งชี้ 
 2.1.1 ใช้ภาษาอย่างสุภาพ เพ่ือแสดงมารยาททางสังคม เช่น  การทักทาย  กล่าวลา  แนะน าให้รู้จัก  
ฯลฯ 
 2.1.2  ถามและตอบค าถามง่ายๆ เกี่ยวกับการอธิบาย ค าขอร้อง  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน า 
 2.1.3  บอกทิศทาง  ข้อพึงปฏิบัติ  ข้อเสนอแนะ  แนะน า  ยืนยัน  ขอโทษ  อธิบายข้อควรระวัง   
 2.1.4  อธิบาย /  บรรยายข้อมูล  (เช่น คน สิ่งของ สถานที่ อาชีพ เหตุการณ์ ฯลฯ) 
 2.1.5  พูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้ 
 2.2  ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดในระดับกลาง 
 ตัวบ่งชี้ 
 2.2.1 ใช้ภาษาอย่างสุภาพ เพ่ือแสดงมารยาททางสังคม เช่น  การทักทาย  กล่าวลา  แนะน าให้รู้จัก  
ฯลฯ 
 2.2.2  ถามและตอบค าถามง่ายๆในชีวิตประจ าวัน  เกี่ยวกับการอธิบาย  ค าขอร้อง  ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะและค าแนะน า 
 2.2.3  บอกทิศทาง  ข้อพึงปฏิบัติ  ข้อเสนอแนะ  แนะน า  ยืนยัน  ขอโทษ  อธิบายข้อควรระวัง   
 2.2.4  อธิบาย /  บรรยายข้อมูล  (เช่น คน สิ่งของ สถานที่ อาชีพ เหตุการณ์ ฯลฯ) 
 2.2.5  น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมไทย เช่น ศิลปะ  ดนตรี อาหาร  ผลไม้ 
ฯลฯ 
 2.2.6  พูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้ 
 2.2.7  พูดด้วยส าเนียงที่ชัดเจน คล่องแคล่วและถูกต้อง 
 2.3  ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาเขียนในระดับต้น 
 ตัวบ่งชี้ 
 2.3.1 เขียนโน้ตสั้นๆ  ของแต่ละสถานการณ์ 
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 2.3.2 กรอกแบบฟอร์มง่ายๆ 
 2.3.3 เขียนโน้ตสั้นๆ  ของแต่ละสถานการณ์ เช่น การสั่ง ประกาศ ฯลฯ 
 2.3.4 เขียนค าแนะน าหรือค าชี้แจงง่าย 
 2.4  ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาเขียนในระดับกลาง 
 ตัวบ่งชี้ 
 2.4.1 เขียนข้อความสั้นๆ เช่น การสั่ง ประกาศ ฯลฯ 
 2.4.2 กรอกแบบฟอร์ม 
 2.4.3 เขียนค าแนะน าหรือค าชี้แจง 
 2.4.4 เขียนข้อความสั้นเกี่ยวกับ การแสดงความแสดงความรู้สึกต่างๆ การเขียนอีเมล์  ฯลฯ    
 
3.  ความรู้และทักษะพื้นฐานทางสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
     มาตรฐานการวัดความรู้และทักษะพื้นฐานทางสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 1.  สามารถสืบค้น  OPAC  (Online Public  Access  Catalogue) ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้   
  1.1  Browse  Search  
  1.2  Keyword  Search  
  1.3  Expert  Search  
  1.4  Broadcast  
  1.5  Reserve  
  1.6  Heading  Keyword   ฯลฯ  
 2.  สามารถใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น  
  2.1  ฐานข้อมูล  Omnifile  Full  Text  
  2.2  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  
  2.3  ฐานข้อมูล  ERIC  
  2.4  ฐานข้อมูล  DAO 
  2.5  Doaj  Open  Access  Journals  
 3.  สามารถใช้เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้  อาทิเช่น 
  3.1  ฐานข้อมูลท้องถิ่น  จังหวัดมหาสารคาม 
  3.2  ฐานข้อมูล  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  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (Kluwer Online eBooks ; สกอ.) 
  3.9  E – Theses  
   -  ฐานข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  
   -  ฐานข้อมูล  Online  
   -  การสืบค้นหนังสือ – วารสาร  
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   -  บริการของห้องสมุด  
   -  Teaching  Support  
   -  E – Learning  
   -  ทรัพยากรสารสนเทศ  
   -  แหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ  
   -  Library  Map  เป็นต้น  
   -  แนะน าเว็บไซต์  ห้องสมุดมีชีวิต  แหล่งเรียนรู้กฎหมายของปวงชน   
   -  แนะน าเว็บไซต์เครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   -  แนะน าเว็บไซต์สารนิเทศท้องถิ่น  
 4.  สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการในส านักวิทยบริการฯได้ โดยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
  -  ระเบียบ  ข้อปฏิบัติ  ในการใช้ส านักวิทยบริการฯ  
  -  ทรัพยากรสารสนเทศในส านักวิทยบริการฯประเภทต่างๆ  
  -  บริการที่มีอยู่ในส านักวิทยบริการฯ  
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ภาคผนวก  ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก  ง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน  

และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้  

ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการ
เรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
 ข้อ  ๔  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  ๕  ในระเบียบน้ี  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

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

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมตอนปลาย 
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 “การโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่เคยศึกษาจาก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชานั้นอีก 
 “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษา
มาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
นั้นอีก 
 “การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์”  หมายความว่า  การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
จากการ ศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๖  การโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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๖.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ท่ีเคยเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่เกินสองปี หรือส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกินห้าปี ส าหรับระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา อาจขอโอน
หน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่เคยได้ศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค 

๖.๒ รายวิชาที่น ามาโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอโอน                     
และจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับโอน หรือ 
ไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับโอน  
 ในกรณีที่มีระยะเวลาเรียนหรือส าเร็จการศึกษาเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ และ/หรือขอโอนหน่วยกิตเกินกว่า 
ที่ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

๖.๓ การโอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับระดับปริญญาตรีไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหา
พิเศษ หรือวิทยานิพนธ ์

๖.๔ ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้ วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาการโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ยื่นค าร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ B หรือ S หรือ P 
แล้วแต่กรณี แล้วน าเสนอคณะ กรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้น
การโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้คณะกรรมการประจ าส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๖.๕ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้จ านวนรายวิชาและผลการ
เรียนที่โอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และน าไปคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

๖.๖  นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
นักศึกษาท่ีพ้นสภาพหรือส าเร็จการศึกษามาแล้ว เกินระยะเวลาตาม ๖.๑ อาจยื่นค าร้องขอโอนผลการเรียนเป็นกรณี

พิเศษได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจ าส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แล้วแต่กรณี และต้องยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในก าหนดเวลา
ตาม ๖.๑ ด้วย 
 ข้อ  ๗  การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๗.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่เคยศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่เกินสองปี หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง มาแล้วไม่เกินห้า
ปีส าหรับระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับท่ีเคยได้ศึกษามาแล้ว เพื่อใช้
นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์นับแต่วันเปดิ
ภาคการศึกษาแต่ละภาค 

๗.๒ รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอ
เทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รบัเทยีบ
โอนหรือไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเทียบโอน  

๗.๓ การโอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับระดับปริญญาตรีไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหา
พิเศษหรือวิทยานิพนธ ์

๗.๔ ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการ จาก
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาท่ียื่นค าร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรยีนในหลกัสตูร
ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ  B หรือ S  หรือ P 
แล้วแต่กรณี แล้วน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้น
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้คณะกรรมการประจ าส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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๗.๕  นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ จ านวนรายวิชาและผลการ
เรียนที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ แต่ไม่ต้องน าไปคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๗.๖  นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
นักศึกษาที่พ้นสภาพหรือส าเร็จการศึกษามาแล้ว เกินระยะเวลาตาม ๗.๑ อาจยื่นค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นกรณี

พิเศษได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี และต้องยื่นค าร้องต่อ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในก าหนดเวลาตาม ๗.๑ ด้วย  
 ข้อ  ๘  การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๘.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ของนัก ศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ากับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ภายในสองสัปดาห์ของภาค
การศึกษาแต่ละภาค 

๘.๒ ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเทียบระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษาท่ียื่นค าร้อง ด้วย
วิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสมงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมลักษณะ  ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอน โดยผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S  แล้วแต่กรณี  ส าหรบั
รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่า B  หรือ S  หรือ P แล้วแต่กรณี ส าหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
แล้วน าเสนอผลการเทียบโอนให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ยกเว้นการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เทียบเท่ากับรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้คณะกรรมการประจ าส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๘.๓ จ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
ขอเทียบ และไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอเทียบ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๘.๔ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ แต่ต้องไม่น าไปคิด
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๘.๕ นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
ข้อ  ๙  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หากสอบผ่านและมีหน่ วยกิตสะสมครบสามในสี่ของ

หลักสูตรที่ก าลังศึกษา อาจยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอโอนรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วเทียบเข้า
ศึกษาเพื่อขอรับปริญญาในสาขาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ จ านวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับรวมเป็น
หน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้และน าไปคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 
 สาขาท่ีนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาและจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอนได้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ  ๑๐  ให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ คงไว้ซึ่งสิทธิในการยื่นค าร้องตามระเบียบนี้ 
โดยไม่ขัดต่อก าหนดเวลาการยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๖.๑; ๗.๑ และ ๘.๑ 
 ข้อ  ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสัง่เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัติ         ตาม
ระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย และเมื่อตีความและ
วินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(นายนิสสยั  เวชชาชีวะ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก  จ 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  

หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   33  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                         95  หน่วยกิต 
   2.1  วชิาแกน                                26  หน่วยกิต 
   2.2  วชิาเฉพาะบังคับ                      54  หน่วยกิต 
   2.3  วชิาเลือก                                    
          - หลักสูตรปกต ิ                     10  หน่วยกิต 
          - หลักสูตรสหกิจ                     7   หน่วยกิต 
   2.4  วชิาชีพด้านการฝึกประสบการณ์ 
          - หลักสูตรปกต ิ                      5   หน่วยกิต 
          - หลักสูตรสหกิจ                     8   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6   หน่วยกิต 
               รวม                         134   หน่วยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   33  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                         91  หน่วยกิต 
   2.1  วชิาแกน                                18  หน่วยกิต 
   2.2  วชิาเฉพาะบังคับ                      57  หน่วยกิต 
   2.3  วชิาเลือก                                    
          - หลักสูตรปกต ิ                     13  หน่วยกิต 
          - หลักสูตรสหกิจ                     10   หนว่ยกิต 
   2.4  วชิาชีพด้านการฝึกประสบการณ์ 
          - หลักสูตรปกต ิ                      3   หน่วยกิต 
          - หลักสูตรสหกิจ                     6   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6   หน่วยกิต 
               รวม                         130   หน่วยกิต 
 

1) เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 
( 2560–2564) 
และแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับ 
2559 เพ่ือพัฒนา
และใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมข้ันก้าว
หน้าที่เข้มข้นมาก
ขึ้น และเร่งการ
ผลิตบุคลากรสาย
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หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ 
2) มีการปรับ
โครงสร้างหลักสูตร  
โดยเพิ่มจุดเน้น
ทางด้านวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาทางด้าน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร  ซึ่งได้
จากการส ารวจ  
สอบถาม 
ผู้ประกอบการ  
นักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาแล้ว  
และส ารวจความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาระการปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                         33  หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                 33  หน่วยกิต  
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2549 โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
กลุ่มวิชาภาษา                            9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต 

- ไม่เปลี่ยนแปลง  

หมวดวิชาเฉพาะ                           95  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                   91  หน่วยกิต  
วิชาแกน :                                     26  หน่วยกิต วิชาแกน :                                              18  หน่วยกิต  
7010104  คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
(Discrete Mathematics for Information Technology) 
1553610 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1         3(3-0-6)        
 (English for Information Technology I) 
7010101 หลักส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ                  3(3-0-6) 
(Information Technology Fundamentals) 
7010102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                    3(2-2-5) 
(Computer Programming I) 
7010107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์1                  3(2-2-5) 
(Computing Platform Technology I) 

7000101  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                     3(2-2-5) 
(Fundamentals of Information Technology)  
7000102  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                       3(2-2-5) 
(Fundamentals  Programming ) 
7000103  คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
สารสนเทศ                                                    
(Mathematic and Statistics for Information Technology) 
7000104 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 
(English for Information Technology)  
7000201 ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม                                                 

2) กลุ่มวิชาแกน
(แกนเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ปรับ
เพ่ือให้เหมาะสม
ภายใต้กรอบ มคอ.
1 ซึ่งจะยึดให้ทุก
สาขาวิชาในคณะ
ต้องเรียนพ้ืนฐาน
ดังกล่าว  ซึ่งได้จาก
การวิเคราะห์
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หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

7010201  เครือข่าย 1                                              3(2-2-5) 
(Network I)  
7010304 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                     3(3-0-6) 
(Statistics for Information Technology) 
7010307  มิติทางสังคมและจริยธรรม                           2(2-0-4) 
ส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       
(Social Issues and Ethics for IT Professional)             
7010470  ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานข้อมูล                  3(2-2-5) 
(Database Programming Workshop)  

(Creativity and innovation of technology)        3(2-2-5) 
7000202  ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น                          3(2-2-5) 
(Fundamentals Database Systems )   
 

พ้ืนฐานที่จ าเป็น
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดย
ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ   
โดยมีการปรับปรุง
ทั้งในส่วนของรหัส
วิชา เพื่อความ
เหมาะสมกับการ
วางพ้ืนฐานให้กับ
นักศึกษา  และชื่อ
วิชาเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุค
สมัย 

วิชาชีพบังคับ :                                                   54  หน่วยกิต วิชาชีพบังคับ :                                     57  หน่วยกิต  

7041101 การออกแบบขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 
(Computer Algorithm Design)  

7041101 การออกแบบขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
(Computer Algorithm Design)  

3) การปรับปรุง
วิชาชีพบังคับ ปรับ
รหัสวิชาใหม่
ทั้งหมด เพ่ือให้
สอดคล้องกับการ

7041102 เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ระบบ                           3(2-2-5)   
(System Software Technology)  

7041102 เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ระบบ                         3(2-2-5)   
(System Software Technology)  

7041103 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 7041103 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

(Computer Devices Maintenance)                        (Computer Devices Maintenance)                        วางพ้ืนฐานและ
เป้าประสงค์ในการ
เรียนแต่ละชั้นปี  
เพ่ิมรายวิชาใหม่
และปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาเพ่ือความ
เหมาะสมและ
ทันสมัยตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ที่
ทางสาขาได้ส ารวจ
มา  

 
 

7041104 การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ด้านการพัฒนาองค์กร (Computer Technology and Communication  
Management  for Organization Development) 

7041104 พ้ืนฐานโครงสร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
(Fundamentals Computer Technoloy Architectures)                        

7041201 การบริหารสารสนเทศ                                3(2-2-5) 
(Information Management)  

7041105 พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์                              3(2-2-5) 
(Fundamentals of Electronics)                        

7041202 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ                     3(2-2-5) 
 Object-Oriented Computer Programming  

7041201 การบริหารสารสนเทศ                              3(2-2-5) 
(Information Management)  

7041203 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย                              3(2-2-5)  
Network Operating System  

7041202 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ                3(2-2-5) 
 (Object-Oriented Computer Programming)  

7041204 การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
ด้านการตลาด  (Computer Technology and Communication 
Management for Marketing)   

7041203 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย                          3(2-2-5)  
(Network Operating System)  

7041205 การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
ด้านธุรกิจ(Computer Technology and Communication  
Management for Business)   

7041204 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว                           3(2-2-5)  
(Embedded technology) 

7041301 การออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ      3(2-2-5) 
(Information System design and development)   

7041205 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล             3(2-2-5)  
(Database Programming Workshop) 

7041302 การโปรแกรมในระบบเว็บ                             3(2-2-5) 
(Web Programming)  

7041301 การออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
(Information System design and development)   
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หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

7041303 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์                        3(2-2-5) 
(Software  Development  Process)  

7041302 การโปรแกรมในระบบเว็บ                          3(2-2-5) 
(Web Programming)  

 

7041304 เครือข่าย 2                                             3(2-2-5) 
(Computer  Network 2 ) 

7041303 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์                      3(2-2-5) 
(Software  Development  Process)  

 

7041305 เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด                         3(2-2-5) 
(Open Source Program Technology)  

7041304 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                 3(2-2-5) 
(Advanced Computer Network system ) 

 

7041306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                                  3(2-2-5) 
(Web Services  Technology)   

7041305 เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด                      3(2-2-5) 
(Open Source Program Technology)  

 

7041401 การโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล            3(2-2-5) 
บนเครือข่าย  (Database Management System Programming on 
Network)  

7041306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                               3(2-2-5) 
(Web Services  Technology)   

 

7041402 โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                 3(0-4-6) 
และการสื่อสาร  (Computer  Technology  and  Communication 
Project) 

7041307 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
และการสื่อสาร                                                                       
Computer  Technology  and  Communication Entrepreneurship 

 

3024101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2       3(3-0-6) 
(English for Information Technology 2)  

7041401 การโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล         3(2-2-5) 
บนเครือข่าย  (Database Management System Programming 
on Network) 

 

 7041402 โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์              3(0-4-6) 
และการสื่อสาร  (Computer  Technology  and  
Communication Project) 
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หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

วิชาชีพเลือก  : ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต วิชาชีพเลือก  :  
- หลักสูตรปกติ        ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
- หลักสูตรสหกิจ       ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 

7042401 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ                     3(2-2-5) 
(Information System for Decision)                           

7042301 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ                 3(2-2-5) 
(Information System for Decision)                           

4) การปรับปรุง
วิชาชีพเลือก ปรับ
รหัสวิชาใหม่
ทั้งหมด เพ่ือให้
สอดคล้องกับการ
วางพ้ืนฐานและ
เป้าประสงค์ในการ
เรียนแต่ละชั้นปี  
เพ่ิมรายวิชาใหม่
และปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาเพ่ือความ
เหมาะสมและ
ทันสมัยตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ที่
ทางสาขาได้ส ารวจ
มา 

7042402 ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์         3(2-2-5) 
(Human Resources Management Information Systems)  

7042302 การเขียนโปรแกรมส าหรับสมองกลฝังตัว         3(2-2-5) 
(Application  Programming  for Embedded systems)  

7042403 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่          3(2-2-5) 
(Application  Programming  for Mobile Devices)  

7042303 สัมมนาด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการสื่อสาร     1(1-0-2) 
(Seminar on Computer Technology and Communication) 

7042404 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์                  3(2-2-5) 
(Computer  Graphic  Design)  

7042401 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่      3(2-2-5) 
(Application  Programming  for Mobile Devices)  

7042405 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานข้อมูล                     3(2-2-5) 
(Database  Programming  Workshop)  

7042402 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
(Computer  Graphic  Design)  

7042406 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐาน              3(2-2-5) 
ข้อมูลบนเว็บ   
(Web Database Application Development  Workshop)  

7042403 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐาน          3(2-2-5) 
ข้อมูลบนเว็บ   
(Web Database Application Development  Workshop) 

7042407 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
(Database  Architecture and Administration Workshop)  

7042404 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล        3(2-2-5) 
(Database  Architecture and Administration Workshop)
  

7042408 ปฏิบัติการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ            3(2-2-5) 7042405 ปฏิบัติการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ        3(2-2-5) 



 

 

 

128 

หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

(Enterprise Resource Planning Workshop)  (Enterprise Resource Planning Workshop)  
7042409 ปฏิบัติการการบริหารเครือข่ายผู้ผลิต                  3(2-2-5) 
(Supply Chain  Management Workshop)  

7042406 ปฏิบัติการการบริหารเครือข่ายผู้ผลิต             3(2-2-5) 
(Supply Chain  Management Workshop)  

7042410 ปฏิบัติการเครือข่ายในส านักงาน                       3(2-2-5) 
(Office Networking Workshop)  

7042407 ปฏิบัติการเครือข่ายในส านักงาน                  3(2-2-5) 
(Office Networking Workshop)  

 

7042411 ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ                     3(2-2-5) 
(Enterprise Networking Workshop)  

7042408 ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ               3(2-2-5) 
(Enterprise Networking Workshop)  

 

7042412 โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย                      3(2-2-5) 
(Applications Program for Multimedia)    

7042409 โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย                 3(2-2-5) 
(Applications Program for Multimedia)    

 

7042413 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการ                     3(2-2-5) 
ส านักงานอัตโนมัติ  
(Applications Program for Office Automation Management)   

7042410 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการ                3(2-2-5) 
ส านักงานอัตโนมัติ  
(Applications Program for Office Automation 
Management)   

 

7042414 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานการเงินและบัญชี        3(2-2-5) 
(Applications Program Program for Finance and Accounting)  

7042411 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานการเงินและบัญชี     3(2-2-5) 
(Applications Program Program for Finance and 
Accounting)  

 

7042415 โปรแกรมประยุกต์ด้านทะเบียนบุคลากร             3(2-2-5) 
และการจ่ายเงินเดือน 
(Applications Program for Personal  Record and Payroll) 3 

7042412 โปรแกรมประยุกต์ด้านทะเบียนบุคลากร        3(2-2-5) 
และการจ่ายเงินเดือน 
(Applications Program for Personal  Record and Payroll) 3 

 

7042416 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียน                   3(2-2-5) 7042413 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียน              3(2-2-5)  
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หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

และวัดผลในสถานศึกษา (Applications Program for School 
(Registration  and Measurement)  

และวัดผลในสถานศึกษา (Applications Program for School 
(Registration  and Measurement)  

7042417 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า             3(2-2-5) 
(Applications Program for Inventory Control)  

7042414 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า         3(2-2-5) 
(Applications Program for Inventory Control)  

 

7042418 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารองค์กร            3(2-2-5) 
(Applications Program for Organization Administration)  

7042415 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารองค์กร         3(2-2-5) 
(Applications Program for Organization Administration) 

 

7042419 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานห้องสมุด                  3(2-2-5) 
(Applications  Program for Library)  

7042416 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานห้องสมุด              3(2-2-5) 
(Applications  Program for Library)  

 

7042420 พ้ืนฐานปัญญาประดิษฐ์                                 3(2-2-5) 
(Fundamentals of Artificial Intelligence)  

7042417 พ้ืนฐานปัญญาประดิษฐ์                             3(2-2-5) 
(Fundamentals of Artificial Intelligence)  

 

7042421 การศึกษาหัวข้ออิสระด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3(0-6-9) 
และการสื่อสาร (Independent Study in Computer Technology 
and Communication)  

7042418 การศึกษาหัวข้ออิสระด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       3(0-6-9) 
และการสื่อสาร (Independent Study in Computer 
Technology and Communication)  

 

7042422 หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์            3(2-2-5) 
และการสื่อสาร (Selected Topics in Computer Technology and 
Communication) 

7042419 หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
และการสื่อสาร (Selected Topics in Computer Technology 
and Communication) 

 

7042423 สัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  1(1-0-2) 
(Seminar on Computer Technology and Communication)  
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หลักสูตรเดิม (2555) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรใหม่(2559) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สาระการปรับปรุง 

วิชาชีพด้านการฝึกประสบการณ์ 
หลักสูตรปกติ        ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
หลักสูตรสหกิจ        ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

วิชาชีพด้านการฝึกประสบการณ์ 
หลักสูตรปกติ        ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
หลักสูตรสหกิจ        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

หลักสูตรปกติ        ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หลักสูตรปกติ        ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
7043301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี     2(90) 
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
(Preparation for  Professional Field Experience in Computer 
Technology and Communication)  

ตัดออก 

7043401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี           3(300) 
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร(Professional Field Experience in 
Computer Technology and Communication)  

คงเดิม 

หลักสูตรสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต หลักสูตรสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
7043302 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยี              2(90) 
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (Preparation for Cooperative Field 
Education in Computer Technology and Communication)  

ตัดออก 

7043402 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์         6(600) 
และการสื่อสาร (Cooperative  Field Education in Computer 
Technology and Communication)  

คงเดิม 

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก  ฉ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างานและผลงานทางวิชาการ  
ของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
1. ช่ือ นางทิพวิมล  สกุล ชมภูค า ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 

ปีการศึกษา วุฒ/ิสาขา สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
2557 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2549 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือและต ารา 
                 - 

4.2 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ(ท่ีมี Proceedings) 
      ทิพวิมล ชมภูค า และ อภิชาติ เหล็กดี. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ในระบบเว็บส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาต;ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม. 
          ทิพวิมล  ชมภูค า. (2559). การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา กลุ่ม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 (NCTIM 2016).30-31 มีนาคม.  
          ทิพวิมล  ชมภูค า. (2559).  การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเซ็นเซอร์.ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 (NCTIM 2016).30-
31 มีนาคม  
           ทิพวิมล  ชมภูค า. (2558).  การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 (NCTIM 
2016).30-31 มีนาคม. 
         ทิพวิมล  ชมภูค า. (2558).  ระบบงานประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 (NCTIM 2015)12-13 พฤษภาคม.  

 
4.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI หรือ ฐานข้อมูลอ่ืน 

- 
 4.4 งานอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามประกาศการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
       - 
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ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างานและผลงานทางวิชาการ  
ของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

1.  ชื่อ  นายอภิชาติ สกุล เหล็กด ี ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2.   สังกัด   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม              
3.   ประวัติการศึกษา 
 

ปีการศึกษา วุฒ/ิสาขา สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
2558 ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2548 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือและต ารา 
                 - 

4.2 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ(ท่ีมี Proceedings) 
             ทิพวิมล ชมภูค า และ อภิชาติ เหล็กดี. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ในระบบเว็บส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาต;ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม. 
         อภิชาติ เหล็กดี. (2558). “ผลการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี โดยใช้
เรสพ์เบอรรี่ไพ”;ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 
(NCTIM 2015) 12-13 พฤษภาคม.  
         อภิชาติ เหล็กดี. (2558). “การติดตามผลการประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน  
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”;ในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015) 2-3 กรกฎาคม.  

 
4.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI หรือ ฐานข้อมูลอ่ืน 

อภิชาติ เหล็กดี. (2558).  “การพัฒนากิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วัฏจักร PAOR เพื่อการเรียนรู้
สื่ออีดีแอลทีวี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”; วารสารวิชาการ
ครศุาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 8 ฉบับที1่ 21 กรกฎาคม. 

 
 4.4 งานอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามประกาศการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
       - 
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ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างานและผลงานทางวิชาการ  
ของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

1.  ชื่อ  นายณัฐพงศ์   สกุล  พลสยม  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2.   สังกัด   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม               
3.   ประวัติการศึกษา 

ปีการศึกษา วุฒ/ิสาขา สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
2555 วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2550 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือและต ารา 
                 - 

4.2 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ(ท่ีมี Proceedings) 
      ณัฐพงศ์ พลสยม และ วินัย โกหล า.  (2560). การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented 
Reality เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์;ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-
3 มีนาคม. 

         ณัฐพงศ์ พลสยม. (2014). The   development  of  application  for present the 
knowledge of  folk wisdom “ThaiE-saan Drum ”  to cooperate thecommunity. 
NattapongPonsayom Proceedings of the 7 Th International Conference on Educational 
Reform(ICER 2014);Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives      
     ณัฐพงศ์ พลสยม. (2559). รูปแบบการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่ชุมชนบูรณาการในรายวิชา;งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครัง้ที่ 2 วันที่ 30-31 มีนาคม. 

       ณัฐชัย กัดไธสง และ ณัฐพงศ์ พลสยม. (2559). การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อผ่านการ
สื่อสารไร้สาย;ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 วันที่ 
30-31 มีนาคม.  

       สุพจน์ สุทาธรรม และ ณัฐพงศ์ พลสยม. (2559). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วย
เทคโนโลยี  Augmented Reality;ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 2วันที่ 30-31 มีนาคม. 

 
 4.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI หรือ ฐานข้อมูลอ่ืน 

  - 
 4.4 งานอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามประกาศการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
       - 
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ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างานและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
1. ช่ือ นายนราธิป  สกุล ทองปาน ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 

ปีการศึกษา วุฒ/ิสาขา สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
2554 ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2548 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือและต ารา 

       เลขาธิการสภาการศึกษา; ส านักงาน. (2554).  คู่มิอประกอบการอบรม หลักสูตรการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์. 21 เซ็นจูรี่ : กรุงเทพฯ. 

           
         4.2 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ(ท่ีมี Proceedings) 

         สุทธิพงษ์ สาเกตุ;นราธิป ทองปาน และวินัย โกหล า. (2560). ระบบสารสนเทศการประกอบอาชีพ
ของประชากรบ้านหัวนาค า;งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 
3 วันที่ 2-3 มีนาคม.  
         พันพิชิต พลโคตร;นราธิป ทองปาน และวินัย โกหล า. (2560).การพัฒนาระบบขายส่งเตาถ่านร้าน 
ส.วิไลเตาประหยัด;งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-
3 มีนาคม.  
          Narathip Thongpan and Mahasak Ketcham . (2016). The Performance of 
Algorithm in Real-time Lane Detection for Driving Using Embedded System in a 
Diversity of Environments. The Eleventh international symposium on Natural Language 
Processing (SNLP 2016). 10-12 February.  
          นราธิป ทองปาน. (2558). ความสัมพันธ์ทางเครือข่ายของสื่อทางสังคมของนักศึกษา โดยใช้
ทฤษฏีกราฟสองส่วน.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต 2558 (RANGSIT 
UNIVERSITY NATIONAL RESEARCH CONFERENCE 2015).  24 – 25 เมษายน. 

   สุรีวรรณ แจ้งจิตร และ นราธิป ทองปาน. (2557). เครือข่ายซับซ้อนและการพยากรณ์วิดีโอ
ออนไลน์.ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (NCCIT2014).  8 – 9 พฤษภาคม. 
   Narathip Thongpan and Mahasak Ketcham. (2014). “The State of the art in 
Development a Lane Detection for Embedded System Design” International 
Conference on Advanced Computational Technology and Creative Media (ICACTCM 
2014) 14-15 August.  
 สุรีวรรณ แจ้งจิตร และ นราธิป ทองปาน. (2557). การท านายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วย
เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง .ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT2014).  
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28 – 30 กุมภาพันธ์.  
       Narathip Thongpan. (2014). “Effective learning management based on the 
Theory of Kwonledge Using by Project Based Learning(PBL)”; The 7th International 
conference on Educational Reform (ICER 2014) March 15 – 16. 
      นราธิป ทองปาน. (2554). รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสรสนเทศ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. 11 – 12 พฤษภาคม. 
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ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างานและผลงานทางวิชาการ  
ของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
1. ช่ือ นายวินัย  สกุล โกหล า ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3.   ประวัติการศึกษา 

ปีการศึกษา วุฒ/ิสาขา สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
2555 วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2548 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือและต ารา 
                 - 

4.2 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ(ท่ีมี Proceedings) 
         แววตา ช านาญไพร;สุมณฑา บัวทอง และวินัย โกหล า. (2560). การพัฒนาระบบและ

แอพพลิเคชั่นขายสินค้า O-TOP กลุ่มแม่บ้านโนนทอง;งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม.  

         สุทธิพงษ์ สาเกตุ;นราธิป ทองปาน และวินัย โกหล า. (2560). ระบบสารสนเทศการประกอบอาชีพ
ของประชากรบ้านหัวนาค า;งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้ง
ที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม.  

         พันพิชิต พลโคตร;นราธิป ทองปาน และวินัย โกหล า. (2560).การพัฒนาระบบขายส่งเตาถ่านร้าน 
ส.วิไลเตาประหยัด;งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 
2-3 มีนาคม.  

      ณัฐพงศ์ พลสยม และ วินัย โกหล า. (2560). การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented 
Reality เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์;ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-
3 มีนาคม. 
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ภาคผนวก  ช 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 


