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ก 

คํานาํ 
 

 ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่สําคัญอย่างย่ิงและถือว่าเป็นสายวิชาที่
ต้องใช้พ้ืนฐานด้านกระบวนการคิด แก้ไขปัญหา หรือโจทย์ปัญหา ด้วยแนวทางอย่างเป็นระบบ การศึกษา
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนําความรู้ไปสร้างอาชีพให้กับทุกกิจกรรมในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว และหรือประยุกต์โปรแกรมสําเร็จรูปจากหน่วยงานของตนเอง เพ่ือให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ๆ ได้ ดังน้ันบุคคลน้ันต้องเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน
ภาษาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความชํานาญ ในโครงสร้างการทํางานของอุปกรณ์ เข้าใจในกระบวนการสร้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลที่จะสามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ต้องได้รับการศึกษา ฝึกฝน 
และปฎิบัติได้จริงในสายวิชาคอมพิวเตอร์โดยตรง 
 ในปีพุทธศักราช 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552” และได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปรับปรุงหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2565 น้ี โดยมาตรฐานดังกล่าวกําหนดให้สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์มี 5 สาขาวิชา โดยหน่ึงในน้ันได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความพร้อมทั้งบุคลากร
และทรัพยากร จึงได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรเปิดดําเนินการการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถสู่ตลาดแรงงานต่อไป 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก 25531961102144 
1.2 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.3 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science 

 

2. ชื่อปริญญา 
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Science) 
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Computer Science) 

 
3. วิชาเอก 

 ไม่มี 
 

4.หน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร 
 128  หน่วยกิต 
 

5.รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 5.3  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีสมรรถนะการใช้ภาษาไทยในระดับดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไม่มี 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ/เห็นชอบหลักสูตร  
    6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
    6.2 เปิดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
    6.3 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อการประชุม             
ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564  
    6.4 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุมครั้งที่ 170 
(พ.ย. 64) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564     
 6.5 ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเก่ียวกับวิชาการ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุมคร้ังที่ 3/2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
    6.6 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งที่ 7(2/2565) 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565       
    6.7 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2567 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
 8.3 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์ 
 8.4  ผู้ดูแลระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
 8.5  ผู้ออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมูล 
 8.6 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
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 8.7 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 8.8 นักนวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์ 
 8.9 ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ 
 8.10 นักออกแบบนวัตกรรมและโซลูช่ันอัจฉริยะ 
 8.11 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ตําแหน่งทางวิชาการ 

1 นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ 
554010001xxxx 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2561
2550 
2545 

อาจารย์

2 นางนงนุช  เกตุ้ย
355010035xxxx 

ปร.ด. (เทคโนโลยี)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557
2546 
2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 นายวรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย
352010141xxxx 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557
2546 

อาจารย์

4 นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์ 
355010025xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

2553
2548 

อาจารย์
 

5 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง 
15599000xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2552
2550 

อาจารย์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน    

   
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ที่มีแผนพัฒนาประเทศ
ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เกิดการทํางานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้เกิดแรงผลักดันร่วมกัน สู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ และให้เกิดความสุขของคนไทยทุกคน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือพัฒนาด้านเกษตรอัจฉริยะ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยใช้พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการพัฒนากําลังคนในยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องพัฒนาศักยภาพทั้งอาจารย์และนักศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ที่สอดรับศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา และการ
พัฒนาหลักสูตรน้ียังสร้างความเสมอภาคและโอกาสให้กับสังคม เพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะนําไปใช้พัฒนา สร้างนวัตกรรม แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
ได้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมีวิสัยทัศน์
ทางอาชีพ ตลอดจนเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ประเทศไทย ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มี
คุณภาพเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนากําลังคน ซึ่งเป็นแรงงานด้านดิจิทัล ให้รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ของประเทศอีกด้วย 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในอดีตนิยมใช้เฉพาะในงานทางธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่มีความสําคัญ
เท่าน้ัน กลุ่มคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็เป็นกลุ่มคนจํานวนน้อยมาก ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มักเป็นผู้ชํานาญเฉพาะ
ทางคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน ความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ได้พัฒนาอย่าง
รวดเร็วมากในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ง่ายมากข้ึน มีความ
หลากหลายมากขึ้น บวกกับความก้าวหน้าทางการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ สะดวกมากย่ิงขึ้น อัตราการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นในแต่ละ
ปีอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่ราคาและค่าใช้จ่ายเร่ิมลดลงแต่ละครอบครัวมีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/สื่อสารแบบพกพา (Smart phone) ที่เช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้อย่างน้อยหน่ึง
เครื่อง เครือข่ายโทรศัพท์ในปัจจุบันก็เป็นเครือข่ายที่มบีทบาทมากขึ้น เกิดสังคมออนไลน์ กิจกรรมออนไลน์ 
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หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเกิดภัยคุกคามต่าง ๆ ที่จะตามมา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีจําเป็นต้องใช้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์จํานวนมากที่มีความเป็นมืออาชีพ มี
ความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ที่จะช่วยช้ีนําและขับเคลื่อนให้การ
เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  ดังน้ันกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลาการด้านคอมพิวเตอร์
ของประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ประกาศ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552” เพ่ือเป็นแนวทางให้กับสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2552 
  12.1.2 กําหนดตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ 
   12.1.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ ทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

   12.1.4 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน 

  
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมที่มีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดน่ิงและวัฒนธรรมที่
หลากหลายที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีการ
สร้างกระบวนการวิจัย แล้วนําไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชนไม่ว่าเป็นทางศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยกระดับและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการด้วยการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้นํามาใช้เป็นองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรต่อไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร 
สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
คุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีกลุ่มรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษา

จะต้องเรียนในคณะอ่ืนประกอบด้วย กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
กลุ่มวิชาสุขภาพ กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มวิชาด้านการ
บริหารธุรกิจ ส่วนการจัดการเรียนการสอนน้ัน จะมีการประสานงานกับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาที่
นักศึกษาต้องเรียน โดยวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้องต้ังแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะ 
เพ่ือกําหนดเน้ือหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีน้ัน ต้องมีการประสานงานกับคณะต้น
สังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่าน้ันเรียนหรือไม่ 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
สร้างบัณฑิตนักปฎิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่ออาชีพและสังคม มีทักษะความรู้ด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

การศึกษาศาสตร์ ด้านการคํานวณ เป็นศาสตร์พ้ืนฐานการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็น
ผล โดยเฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เป็นรากฐานทางคอมพิวเตอร์ และเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าพร้อมแข่งขันและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจุบันยังคงต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพด้าน
น้ี ดังน้ันนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับศาสตร์อ่ืน 
ๆ ยังเป็นที่ต้องการต่อการทํางานในภาครัฐและภาคเอกชน สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีข้อมูล
และสารสนเทศมากมาย รอการวิเคราะห์และนําไปใช้ประโยชน์โดยบุคลากรในสายงานนี้ส่งผลต่อการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตข้างหน้าของประเทศในลําดับต่อไป 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยเหตุและผล และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นรากฐานของคอมพิวเตอร์
ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานวิจัยและต่อยอดไปพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
ภาคเหนือ หรือประเทศชาติ ได้ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความ
สํานึกต่อจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์  เช่น นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
นักพัฒนาซอฟต์แวร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และผู้ประกอบการด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่า
ที่ สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับ
มาตรฐานสากล (ACM/IEEE) 

- ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉล่ีย
ในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการนําความรู้ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทํางานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทํางานการ
วิจัยเพ่ือการเรียนการสอนและ
ชุมชน 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

- ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาค โดยในหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา               
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยให้เพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ             
ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  โดยให้เพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  “ไม่มี” 
  
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1   ตามวัน – เวลาราชการปกติต้ังแต่เดือน  
  พฤษภาคม – ตุลาคม 
 2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2   ตามวัน – เวลาราชการปกติต้ังแต่เดือน  
  ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 2.1.3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  ตามวัน – เวลาราชการปกติต้ังแต่เดือน  
  มีนาคม – พฤษภาคม     
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

การรับนักศึกษาต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพ่ิมเติม ดังน้ี 

2.2.1 รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าทุกสาขาวิชา 

2.2.2 รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
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เทคโนโลยี โดยใช้หลักวิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม  

 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังรายละเอียดในข้อ 2.2 
ดังน้ันนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจึงมีพ้ืนฐานความรู้ที่หลากหลาย   
ซึ่งอาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และพ้ืนฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอ รวมถึงทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับอ่อนส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  
  2.3.2 ปัญหาจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่าง
ไปจากเดิม มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลและรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบ่งเวลา 
  2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกท่าน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
คําแนะนํา ปรึกษา 
  2.4.3 มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษาจัดให้มีกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตาม
การเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น เป็นต้น 
  2.4.4 มีนักวิชาการด้านการศึกษาทําหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่าน
หนังสือ การจดบันทึก การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาหรือขอ
ความช่วยเหลือ 
  2.4.5 จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ โดยจัดทําเป็น
โครงการก่อนเร่ิมภาคการศึกษาแรก ทั้งน้ีวิชาที่ปรับพ้ืนฐานขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ของนักศึกษานั้น ๆ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  จํานวนนักศึกษาที่จะรับ สําหรับผู้มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 เพ่ือเข้าศึกษาในแต่ละปี
การศึกษามีจํานวนดังน้ี   

ชั้นป ี
ปีการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569
ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30
ช้ันปีที่ 2 30 30 30 30
ช้ันปีที่ 3 30 30 30
ช้ันปีที่ 4 30 30
รวม 30 60 90 120 120

จํานวนนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา 30 30
  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังน้ี 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ

2565 2566 2567 2568 2569
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 47,500 49,875 52,369 54,987 57,737
รวมรายรับ 61,500 63,875 66,369 68,987 71,737
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         2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ

2565 2566 2567 2568 2569
เงินเดือน 11,780 12,369 12,987 13,637 14,319
ค่าวัสดุ 1,892 1,987 2,086 2,190 2,300
ค่าใช้สอย 15,286 16,050 16,853 17,695 18,580
ค่าตอบแทน 9,897 10,392 10,911 11,457 12,030
ค่าจ้างช่ัวคราว 479 503 528 555 582
เงินอุดหนุน 4,694 4,929 5,175 5,434 5,706
สาธารณูปโภค 30,960 32,508 34,133 35,840 37,632
รายจ่ายอ่ืน ๆ 1,105 1,160 1,218 1,279 1,343

รวม 76,093 79,898 83,891 88,087 92,492
 
2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
      อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี                
พ.ศ. 2551  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม       
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  128 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
 3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต
          1. วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หน่วยกิต
              1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
              1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 3 หน่วยกิต
              1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต
          2. วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 6 หน่วยกิต
              2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
              2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต

 

 3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  92 หน่วยกิต
          1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
          2. กลุ่มวิชาชีพบังคบั    59 หน่วยกิต
           2.1 กลุม่ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 7 หน่วยกิต
           2.2 กลุม่เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ 6 หน่วยกิต
           2.3 กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
           2.4 กลุม่โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 15 หน่วยกิต
           2.5 กลุม่ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต
              2.6 กลุ่มการวิจัย วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 หน่วยกิต
          3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต 

 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
 
 
 

 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
              เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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  3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต    

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 12 หน่วยกิต 

               1) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จํานวน 9 หน่วยกิต  
GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน    3(3-0-6) 

 English for Working Skills 
        2) กลุ่มวิชาภาษาไทย จํานวน 3 หน่วยกิต  

GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

   1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ จํานวน 3 หน่วยกิต 
  GEBHT601  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 

Activities for Health 
    1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ จํานวน 9 หน่วยกิต   

GEBIN701  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Problem Solving and Thinking Process  
GEBIN702  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN703  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์,กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจํานวน 3 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปน้ี  

GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC302  มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern of Concept and Scientific Techniques 
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GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 
  และการสร้างนวัตกรรม  

 Scientific Methods for Research and Innovation 
GEBSC304  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC305  สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Environment and Sustainable Development 
GEBSC401  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily Life 
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 3(3-0-6)
 Statistics and Basic Data Analysis 

  2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปน้ี  

GEBSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills Development 
GEBSO502  ความรู้เบ้ืองต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6)

 Introduction to Thai Politics, Society and Economy 
GEBSO503  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 

 Human Potential Development and Positive Psychology 
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Citizenship 
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Cultural and Creative Economy 
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 Psychology of organizational Management  
                     in Modern world 
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Man and Ethics in 21st Century 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 FUNMA113 แคลคูลัส 1 

Calculus 1 
3(3-0-6)

 FUNMA114 แคลคูลัส 2
Calculus 2 

3(3-0-6)

 FUNMA115 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics 

3(3-0-6)

 FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science 

3(3-0-6)

 FUNSC121 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Scientific Information for Computer Science 

3(2-2-5)

 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
    2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 7 หน่วยกิต 
 BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
  Ethics and Computer Law
 BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
  System Analysis and Design
 BSCCS105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบ และ

องค์กร 
Computer Science in Community, Company 
and Coperation 

1(0-3-1)

    2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 6 หน่วยกิต
 BSCCS201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
  Human-Computer Interaction
 BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 3(2-2-5)
  Introduction of Artificial Intelligence
    2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
 BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
  Computer Programming
 BSCCS302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
  Object Oriented Programming
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 BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
  Web Programming
 BSCCS304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
  Software Engineering 
    2.4) กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 15 หน่วยกิต
 FUNMA116 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
  Numerical Methods
 BSCCS402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 3(2-2-5)
  Data Structures and Algorithms
 BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
  Database Systems 
 BSCCS404 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี  3(2-2-5)
  Analysis and Design of Algorithms
 BSCCS405 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)
  Data Communication and Computer Network 

System 
    2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต 
 BSCCS409 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
  Cloud Computing
 BSCCS501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
  Computer Organization and Architecture 
 BSCCS502 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
  Operating Systems
    2.6) กลุ่มการวิจัย วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพี 10 หน่วยกิต 
 BSCCS701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1)
  Computer Science Seminar
 BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
  Computer Science Research Methodology 
 BSCCS704 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-40-0)
   Cooperative Education in Computer Science 
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หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียน วิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(BSCCS704) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน 2 วิชาทดแทน ดังน้ี 
 BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(0-6-3)
  Computer Science Project
 BSCCS706 ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-40-0)
  Job Internship in Computer Science
 
 3) กลุ่มวิชาชพีเลือก 18 หน่วยกิต ให้เลอืกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
   3.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
 BSCCS106 ความเป็นผู้ประกอบการสําหรับการพัฒนาธุรกิจ

คอมพิวเตอร์  
3(3-0-6)

  Entrepreneurship for Computer Business Development
 BSCCS107 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
  Electronic Commerce on Internet
 BSCCS108 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
  Computer System Security
 BSCCS109 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5)
  Management Information System
 BSCCS110 โปรแกรมสําเรจ็รูป 3(2-2-5)
  Productivity Application

    3.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
 BSCCS204 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
  Computer Graphic
 BSCCS205 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5)
   Image Processing
 BSCCS206 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5)
  Multimedia Technology
 BSCCS208 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5)
  Natural Language Processing

 BSCCS209 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 3(2-2-5)
  Business Intelligence System
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 BSCCS210 ห่วงโซ่บล็อก 3(2-2-5)
  Blockchain
 BSCCS211 เทคโนโลยีเสมอืน 3(2-2-5)
  Virtual Technology

    3.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
 BSCCS307 การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
  Mobile Devices Programming
 BSCCS308 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ 3(2-2-5)
  Modern Programming Language
 BSCCS309 หลักการภาษาโปรแกรม 3(2-2-5)
  Principle of Programming Languages
 BSCCS310 การเขียนโปรแกรมเฟรมเวิร์ด 3(2-2-5)
  Framwork Programming
 BSCCS311 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
  Software Testing
    3.4) กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 
 BSCCS406 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
  Computer Network Management
 BSCCS407 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
  Computer Network Programming
 BSCCS408 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย 3(2-2-5)
  Parallel and Distributed Computing
 BSCCS411 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน 3(2-2-5)
  Penetration Testing and Protection

 
    3.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 BSCCS503 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟสซิ่ง 3(2-2-5)
  Microcomputer System and Interfacing  
 BSCCS504 ดิจิทัลเบ้ืองต้น 3(2-2-5)
  Introduction to Digital 
 BSCCS505 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบล ี 3(2-2-5)
  Computer System and Assembly Languages  
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 BSCCS506 เทคโนโลยีระบบฝังตัว 3(2-2-5)
  Embedded System Technology
 BSCCS507 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง 3(2-2-5)
  Internet of Things
    3.6) กลุ่มวิทยาการข้อมูล 
 BSCCS604 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 3(2-2-5)
  Semantic Web Technology
 BSCCS605 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
  Geographic Information Systems
 BSCCS606 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น

Fundamental of Data Science 
3(2-2-5)

 BSCCS607 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)
  Big Data
 BSCCS608 การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 3(2-2-5)
  Machine Learning
 BSCCS609 การเรียนรู้เชิงลึก 3(2-2-5)
  Deep Learning
 BSCCS610 การจัดรูปแบบการแสดงข้อมลู 3(2-2-5)
  Data Visualization
    3.7) กลุ่มการวิจัย วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพี
 BSCCS707 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1)
  Special Topic in Computer Science
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3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน

ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ  

1. สามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หรือ 

2. สามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยให้ 
ความเห็นชอบ หรือ 

3. รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ดังน้ี 
     3.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
 English in the Digital World 
GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 English for Engineering 
GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
 English for Business Career 
GEBLC109  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC110  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC111  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC112  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
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      3.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ  
GEBHT602  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Exercise for Health 
GEBHT603  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Sports for Health 
 
GEBHT604  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Recreation for Health Promotion 

                3.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ  
GEBIN704  สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Aesthetics and Human Growth  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 
 

 3.1.4 ความหมายของรหสัรายวิชาและรหสัการจัดชั่วโมงเรียน 
                   3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 
           CCC  หมายถึง อักษรย่อชื่อปรญิญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G หมายถึง วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9  

 XX หมายถึง ลําดับที่ของวิชาในวิชาเอกแทนด้วยตัวเลข 01 – 99 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตร ี
   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
  3) BSC  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
AG : เกษตรศาสตร์ 
CT : เทคโนโลยีสารสนเทศ  
CS : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   FM : เครื่องจักรกลเกษตร  
   FT : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
   FN : ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  
  4) G : กลุ่มสาขาวิชา 

1 : กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
2 : กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
3 : กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
4 : กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

   5 : กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
   6 : กลุ่มวิทยาการข้อมูล 
   7 : กลุ่มการวิจัย วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 
C หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1   
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคบัก่อน

GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 1 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 2 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3(3-0-6)  
FUNMA113 แคลคลูัส 1 

Calculus 1 
3(3-0-6)  

FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science 

3(3-0-6)  

BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming 

3(2-2-5)  

หน่วยกิตรวม 18  
 
ภาคการศึกษาท่ี 2   
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคบัก่อน

GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 5 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6 3(3-0-6)  
FUNMA114 แคลคลูัส 2 

Calculus 2 
3(3-0-6) FUNMA113

BSCCS501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture 

3(3-0-6)  

FUNSC121 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Scientific Information for Computer Science 

3(2-2-5)  

BSCCS302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) BSCCS301

 หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1   
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคบัก่อน

GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 7 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 8 3(3-0-6)  
FUNMA115 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 

Discrete Mathematics 
3(3-0-6)  

BSCCS402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) BSCCS301

BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล 
Database Systems 

3(2-2-5)  

BSCCS405 
 

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network 
System 

3(2-2-5)  

BSCCS502 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

3(2-2-5)  

หน่วยกิตรวม 21  
ภาคการศึกษาท่ี 2   
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคบัก่อน

GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 9 3(3-0-6)  
GEBXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 10 3(3-0-6)  
FUNMA116 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

Numerical Methods 
3(3-0-6) FUNMA114

BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming 

3(2-2-5) BSCCC301

BSCCS404 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
Analysis and Design of Algorithms 

3(2-2-5) BSCCS301

BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น
Introduction of Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 
 

 

BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
Ethics and Computer Law 

3(3-0-6)  

หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1   

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคบั

ก่อน 
BSCCSXXX วิชาชีพเลือก 1  3(T-P-E)  
BSCCSXXX วิชาชีพเลือก 2  3(T-P-E)  
BSCCSXXX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E)  
BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

System Analysis and Design 
3(2-2-5)  

BSCCS105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบการ 
และองค์กร 
Computer Science in Community, Company 
and Coperation 

1(0-3-1)  

BSCCS201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction 

3(2-2-5)  

BSCCS409 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing 

3(2-2-5) BSCCS301

หน่วยกิตรวม 19  
 
ภาคการศึกษาท่ี 2   

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคบั

ก่อน 
BSCCS304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering 
3(2-2-5)  

BSCCS701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Seminar 

1(0-3-1)  

BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Research Methodology 

3(2-2-5)  

BSCCSXXX วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E)  
BSCCSXXX วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E)  
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 16  
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ปีการศึกษาท่ี 4  
 

ภาคการศึกษาท่ี 1   

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคบั

ก่อน 
* BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science Project 
3(0-6-3) BSCCS702

BSCCSXXX วิชาชีพเลือก 6 3(T-P-E)  
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 9  
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาวางแผนลงทะเบียนรหัสวิชา BSCCS704 รายวิชาสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนในรหัสวิชา BSCCS703 รายวิชาโครงงาน
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 
ภาคการศึกษาท่ี 2   

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคบั

ก่อน 
* BSCCS704 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์

Cooperative Education in Computer Science
6(0-40-0)  

หรือ  
BSCCS706 ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Job Internship in Computer Science 
3(0-40-0)  

หน่วยกิตรวม 6 หรือ 3  
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 English for Everyday Communication
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมต่างๆ 
Study vocabulary, expressions, and structures of English. Develop listening, 
speaking, reading, and writing skills in English, in order to communicate on 
daily basis, in accordance with social and cultural contexts. 
 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 Academic English
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยเน้นหลักการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน การสรุปความ และการนําเสนอในบริบททางวิชาการ  
Study vocabulary, expressions, and structures of English emphasized on 
principles of listening, speaking, reading, and writing. Practice summarizing 
and giving presentation in an academic context. 
 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทํางาน                                            3(3-0-6)
English for Working Skills 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่ม ี  
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือการสื่อสารและการทํางานในสาขาวิชาชีพ 
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Study English vocabulary, expressions, and structures used in professional 
development. Practice listening, speaking, reading, and writing skills in 
English in order to communicate and work in a professional context. 
 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language 

3(3-0-6)

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีศิลปะในการฟัง 
การอ่าน การพูด และการเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใช้ภาษาไทยใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

 Study formats and strategies for effective communication in Thai language. 
Develop systematic thinking and creative communication skill. Master the 
arts of listening, reading, speaking, and writing suitable for the 21st century 
skills.  
 

    1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสขุภาพ    3(2-2-5)
 Activities for Health
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค

และการควบคุมนํ้าหนัก การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพ
ทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 

 Study and Practice in enhancing knowledge relating to physical education 
and health; nutritional diet; consumption behavior and weight control; 
first aid; sport science; physical fitness. Create fitness training programs, 
and practice healthy exercise activities. 
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   1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  3(3-0-6)
 Problem Solving and Thinking Process
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ ทักษะการ

คิดเพ่ือการแก้ปัญหา หลักการใช้เหตุผล การสร้างแรงบันดาลใจ กระบวนการคิดและ
แก้ปัญหาโดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and processes for developing 
different types of critical thinking, reasoning principles, and inspiration 
initiation. Practice problem-solving skills by applying local wisdom, Thai 
wisdom, modern innovation and technology as a case study. 

  
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)
 Innovation and Technology
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการสร้างและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ฝึกกระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับมนุษย์ในปัจจุบัน  

 
 

Study social change and evolution of science and technology, process of 
creating and designing innovation and technology, the relationship 
between humans and innovation and technology, and the impact of 
innovation and technology on society and the environment.   Practice 
the process of designing innovations that are relevant to modern human 
life. 
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GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)
 Art of living
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับการบูรณาการศาสตร์เพ่ือเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ

สังคมโลก มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านทุจริตและคอรัปช่ัน 
ทักษะการคิดเชิงระบบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
Study integration science to gain a better understanding of changes in 
Thai and global society, ethics, social responsibility, anti-corruption, and 
system thinking abilities. Acquire digital literacy skills and learn how to 
live an environmentally friendly life. Learn and plan a suitable life in 21st 
Century society 

 
     1.4) วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก 
          1.4.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     

GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Necessary Information  Technology in Daily  Life 
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครือข่ายอินเตอร์ เนต สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ การใช้เทคโนโลยีสื่อประสม และการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นเบ้ืองต้น ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 study about definition, importance and components of information 
technology, the internet, digital media, social networking, e- commerce, 
internet of things (IOT), artificial intelligence (AI), multimedia technology 
and necessary application programs, internet threats and security and 
Computer - Related Crime Act B.E. 2550. 
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GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 3(3-0-6)
 Modern of Concept and Scientific Techniques 
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ การบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์และวิธีคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
Study scientific knowledge, scientific process types, science skills, 
scientific data analysis, scientific principle integration, and Design 
Thinking to solve everyday problems  
 

GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 3(3-0-6)
 Scientific Methods for Research and Innovation 
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                                       เพ่ือทํางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล  โดยใช้

กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการนําทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม 
Study and practice skills in collecting, analyzing, and summarizing data 
using scientific methods and apply skills to research or innovation. 
 

GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ   3(3-0-6)
 Science for Health
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ อาหาร

เพ่ือสุขภาพและสารปนเป้ือนในอาหาร การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน และ
ผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพ การใช้เครื่องสําอางและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ
การดูแลสุขภาพ การใช้ยารักษาโรคเบ้ืองต้น โรคสําคัญและโรคอุบัติใหม่ที่มี
ผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  
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Study and Understand health science and health science development, 
healthy food and food contamination, daily chemical use and its effects 
on health, cosmetic use and modern health technology, the use of 
primary therapeutic drugs, major and emerging diseases with social 
implications and prevention, and holistic health promotion concepts. 
 

GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6)
 Environment and Sustainable Development
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ การเลือกใช้แหล่งพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Study and Improve understanding of natural resources, environment, 
ecosystems, and interactions between living things and the environment. 
Recognize current environmental issues, climate change, environmental 
impact analysis, and an introduction to environmental law. Investigate 
scientific approaches to the sustainable use of natural resources and 
environmental protection to be able to select an environmentally 
friendly energy source, green technology, innovation, and modern 
technology for nature and environmental conservation. 
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GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Mathematics and Statistics in Daily Life
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินโดยใช้ตรรกศาสตร์  คณิตศาสตร์การเงินและเบ้ีย

ประกัน   นําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน  และนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
Study in Examine logic-based decision-making, mathematics, finance, 
and insurance premiums. Be able to apply math and statistics knowledge 
in everyday situations. Utilize computer programs to aid in mathematical 
and statistical processing. 
 

GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Statistics and Basic Data Analysis
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 
 

ศึกษาเก่ียวกับ ความรู้พ้ืนฐาน และบทบาทของสถิติในชีวิตประจําวัน การสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูลแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การแปลความหมายข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้สถิติในวิชาชีพ และชีวิตประจําวัน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
Study Investigate fundamental knowledge and the role of statistics in 
daily life, search engine and data collection. Practice presentation of 
various types of information. Understand statistical analysis, both 
descriptive and inferential. Be able to interpret data and apply statistics 
in the workplace and daily life. Utilize computer program to analyze key 
data. 
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           1.4.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
 Life and Social Skills Development
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ทักษะการใช้ชีวิต คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรม

ในการดํารงชีวิต การพัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม
ไทย  การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม   ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้าง
สัมพันธภาพ การทํางานเป็นทีม การสร้างผลิตผลในการทํางาน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 Study the philosophy and understand important life skills, human 
value, and moral principles for living. Recognize and develop attitude, 
role, duty, and responsibility towards oneself and others. Participate in 
social and Thai cultural activities. Raise awareness of public 
consciousness. Understand professional ethics and how to deal with 
emotional states. Build relationships in working as a team, and work 
more productively 

  
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6)
 Introduction to Thai Politics, Society and Economy 
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการเมือง ความสัมพันธ์ของการเมือง
ที่มีต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย สังคมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงร่วมสมัย การพัฒนา
ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Study and Understand meanings and importance of politics.  Examine 
relationship of politics toward society and economy, trends of changes 
in politics, society, and economy in Thailand.  Studysociology and 
contemporary changes in society. Recognize importance of citizenship 
and social responsibility development. 
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GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Human Relations
 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ การศึกษาเกี่ยวกับ

ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจําวันและการทํางาน มนุษยสัมพันธ์กับความเป็นผู้นํา การบริหารความ
ขัดแย้ง  การติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

 Study significance of human relations. Investigate the nature of human 
behavior, as well as the theory of human relations in daily life and at 
work. Recognize the connection between humans and leadership. 
Discover one’s personality and social etiquette. Learn about conflict 
resolution and communication in order to improve interpersonal 
relationships.  
 

GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)
 Human Potential Development and Positive Psychology 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนา

คุณลักษณะทางบวกของมนุษย์ เช่น ความคิดสร้างสรรค์  ความหวัง  การมองโลก
ในแง่ดี  ความสามารถในการปรับตัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การประยุกต์
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตอย่างมีความหมายโดยส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ผ่านตัวแบบที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ 
Study how to nurture positive human potential traits like creativity, 
hope, optimism, adaptability, and interpersonal relationships. Apply 
psychological theory to real-life situations and encourage students to 
learn from role models appearing on social media. 
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GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Citizenship
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย คุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลที่ดี ความรู้ดิจิทัล การ

สื่อสารในสังคมดิจิทัล อัตลักษณ์และตัวตน ความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย การ
กลั่นแกล้งบนสื่อดิจิทัล มารยาทและวิจารณญาณบนสื่อดิจิทัล สิทธิ กฎหมายและ
จริยธรรมสําหรับดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อ
เพ่ือการรู้เท่าทัน และการเป็นผู้ประกอบการในโลกดิจิทัล 
Study and Understand the definitions of digital identity and 
existentialism, as well as the characteristics of good digital citizenship 
and digital knowledge. Discover how to communicate in a digital age. 
Recognize and comprehend privacy and security issues, bullying on 
digital media, digital media etiquette and discretion, rights, laws, and 
ethics for digital media literacy. Improve media literacy skills and 
knowledge by learning how to be a digital entrepreneur. 
 

GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Cultural and Creative Economy
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับ ความรู้ และพัฒนาการของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ทุน

ทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย  ความหมาย ความสําคัญ 
ประเภท องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทย ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทยกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 

Study and Gain knowledge in developing of Thai culture, local culture, 
cultural capital, and the cultural heritage of Thailand. Discover and 
learn about the meaning, importance, types, components, and the 
Creative Economy Development Policy of Thailand as a creative 
economy model, as well as Thai culture as a driving force of the 
creative economy. 
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GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6)
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชา 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙ )  แนวคิดพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ ๑o) หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการน้อมนําศาสตร์พระราชามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
study about meaning, concepts, principles, and practices of the King's 
science. Understand the concept of the royal throne of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej (Rama 9), and the concept of the royal throne 
of His Majesty King Maha Vajiralongkorn (Rama 10). Discover the King's 
principles and be able to apply the King's science in daily life in order 
to lead to sustainable development goals. 
 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6)
 Psychology of organizational Management in Modern 

world  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการของจิตวิทยาองค์การ ระบบองค์การ การ

บริหารจัดการในองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร  การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเชิงพฤติกรรมในการทํางาน ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่
มีผลต่อความสําเร็จในการบริหารงาน การบริหารจัดการความขัดแย้งและการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานและคุณค่าของบุคคล
ในองค์การ รวมท้ังเรียนรู้เก่ียวกับกลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารจัดการองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมยุคใหม่ 
Study and Recognize the meaning, scope, and principles of 
organizational psychology, organizational systems, and organizational 
management at the individual, group, and organizational levels. 
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Examine individual differences in behavior at work. Investigate the 
psychological factors that influence conflict management and 
organizational change. Improve the efficiency and value of individuals 
in the organization while also learning about strategies and techniques 
for effective organizational management in today's society. 
 

GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)
 Man and Ethics in 21st Century 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาการกําเนิดชีวิตมนุษย์ คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต การพัฒนาสู่ความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์  แนวคิด ทฤษฏี จริยธรรมในทัศนะของปรัชญาและศาสนา 
จริยธรรมวิชาชีพ  ปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยและการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
ในศตวรรษที่ 21 
Study the origins of human life, values and goals of life, the 
development of a complete human being, concepts, theories, and 
ethics from the viewpoint of philosophy and religion. Understand 
professional ethics and ethical issues in Thai society, as well as anti-
corruption in the twenty-first century. 
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    2) หมวดวิชาเฉพาะ  
          2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

FUNMA113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 Calculus 1  
 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC201 แคลคูลัส 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์  และเทคนิคการหาปริพันธ์  ปริพันธ์จํากัด
เขตและการประยุกต์ 
Study of functions, limits and continuity of functions, derivative of 
algebraic functions and transcendental functions,  applications of 
derivative, integral and techniques of integration, definite integral and 
applications. 
 

FUNMA114 แคลคลูสั 2 3(3-0-6)
 Calculus 2 
 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC202 แคลคูลัส 2  
 วิชาบังคับก่อน   : FUNMA113 แคลคลูัส 1  
 ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของฟังก์ชันสองตัวแปร  ลิมิต ความ

ต่อเน่ือง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 ระดับขั้น 1 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n  ที่มี
สัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตัว 

 Study of functions of several variables, graph functions of two variables, 
limits, continuity, partial derivatives and applications, multiple integral 
and applications, first-order ordinary differential equations, nth-order 
linear differential equations with constant coefficients. 
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FUNMA115 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6)
 Discrete Mathematics  
 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC203 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีเซตเบ้ืองต้น วิธีการนับและคณิตศาสตร์เชิงการจัด กราฟและ

การประยุกต์ พีชคณิตบูลีน 

 Study of basic sets theory, counting techniques and combinatorics, 
graphs and applications, boolean algebra. 
 

FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
 Statistics for Science  
 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC207 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์   
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของ

ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของค่าตัวอย่าง การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐานกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
ไคกําลังสอง และการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 

 Study of preliminary statistics, probability, random variable, random 
variable distribution, sampling, sampling distribution, estimation and 
hypothesis testing of one and two sample means, analysis of variance, 
chi-squared test, and regression and correlation analysis. 
 

FUNSC121 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตรส์ําหรบัวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 Scientific Information for Computer Science
 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCS102 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การ

วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และรูปแบบการนําเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบูรณาการทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เพ่ือแก้ปัญหา  
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 Study and Practice of collection of scientific experimental data, data 
analysis, Data interpret and data presentation by computer program. 
Apply expertise of science and computer for problem solving.  
 

 2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
   2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

 Ethics and Computer Law
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม

ออนไลน์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อบังคับ นโยบาย สิทธิ
ความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้
เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม 
องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Study effect of information system and online social in term of social 
and culture. Legal of information technology, rule, policy , privacy, 
related-legal in Thailand and international country, information 
technology crime, threats of information technology, vocation and 
ethical issues. Vocation of information technology organization. 

   
BSCCS104 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ   3(2-2-5)

 System Analysis and Design
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับความหมายของระบบ ประเภทของระบบ วงจรการ

พัฒนา การกําหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมความต้องการ 
แบบจําลองกระบวนการ การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพการไหลของ
ข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  การอธิบายกระบวนการ การออกแบบ 
การนําไปใช้และการบํารุงรักษา การพัฒนาระบบโปรแกรมและเคร่ืองมือช่วยของ
วงจรการพัฒนาระบบที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย
เครื่องมือที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
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Study and practice of definition the systems and type of systems. Systems 
development life cycles, requirement analysis, analysis model. Using data 
flow diagram, object-oriented model (UML), and process description are 
studied. Installing and Maintenance are included. Software development, 
software testing, implementation, documentation, evaluation and 
maintenance. Practice to analyze and design by modern tools. 

  

BSCCS105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบการ และองค์กร 1(0-3-1)
 Computer Science in Community, Company and Coperation
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ฝึกปฏิบัติบูรณาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับสถานประกอบการ หน่วยงาน

ชุมชน หรือองค์กรภายนอกที่สร้างนวัตกรรม   เทคโนโลยี  และนําคอมพิวเตอร์ไปใช้
แก้ไขปัญหา   เพ่ือเข้าใจ     มีความรู้และทักษะ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ  และใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสายวิชาชีพเฉพาะ
ทาง โดยการเย่ียมชมสถานที่จริง และมีการอภิปรายร่วมกัน  

 Practic Integrate computer science in community, Entrepreneur and 
Organization, local organization or external organization that create 
innovation and technology. Using Computer to solve problem that lead 
to understand knowledge and skill motivation and required 
characteristic for career and skills that need to be specialize. To discuss 
collaborative group.  
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     2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
BSCCS201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Human-Computer Interaction
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผล
ศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบท่ีมี
มนุษย์เป็นศูนย์กลาง  แนวทางการประเมินผล  การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มี
ประสิทธิผล  มาตรฐานด้านความใช้งานได้  เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มี
ส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ได้ออกแบบ 

 Study of fundamental human computer Interaction consist of humans, 
performance analysis, input method, result of usability, environment of 
task, human–centered system design, evaluation techniques, evaluation 
of user interface design, usability standard, hardware and system 
technology interaction with human. Disability interface support. Practice 
of design and develop hardware and software interface. 
 

BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3(2-2-5)
 Introduction of Artificial Intelligence
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้พ้ืนฐานปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิคการ

ค้นหา ความรู้ด้านตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร รวมถึง
เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ที่เก่ียวข้อง เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ
ประมวลผลภาพ เป็นต้น  
Study and practice of fundamental of Artificial Intelligence (AI), problem 
solving by searching, logic and reasoning, concept of machine learning 
including of technology of artificial intelligence such as natural language 
processing and image processing. 
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   2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักการทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การเขียนผังขั้นตอน

วิธีเบ้ืองต้น ตรรกะแบบบูลีน การเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคําสั่ง 
เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทําการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูล
แบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ แบบลิสต์ ศึกษาเก่ียวกับคําสั่งแบบ
ตามลําดับ เลือกทํา และการวนซ้ํา การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายใน
โปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาใดภาษาหน่ึง ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม 

 Study and practice of principle fundamental computer, Boolean logic, 
basic of flowchart and computer programing. Elements of statement 
such as variable, constants, operator, expression, function, data type, 
array, list, sequence statement, selection and repetition. Sub-program, 
passing parameters, read and write files by using one of programing 
languages. Practice tools for developing programing, correcting, testing 
and debug. 

  
BSCCS302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

 Orient Oriented Programming
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน  : BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาองค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ  เช่น คลาส 

ออบเจ็กต์ แอตทริบิวต์ เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ฟิซึม เป็นต้น ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนโปรแกรมบน
ระบบวินโดวส์ การเขียนโปรแกรมบนระบบเว็บ เพ่ือเรียกใช้งานไลบรารีฟังก์ชันและ
เอพีไอของภาษาของระบบ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ  
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 Study of  object oriented programming such as class, object, attribute, 
method, inheritance, polymorphism. Programming practice in many 
environment such as windows programming, web programming, using 
library and API by using object oriented programming language.  
 

BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
 Web Programming
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน  : BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ หลักการทํางานของเว็บ

บราวเซอร์ การแสดงผลหน้าเว็บเพจด้วยภาษาโปรแกรม ที่มีคําสั่งจัดการรูปแบบ
การแสดงผล หลักการประมวลผลฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การติดต่อกับ
ฐานข้อมลู และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันเพ่ือระบบงานทางธุรกิจ 

 Study and practice of World Wide Web (WWW) technology, web browser 
process, programming for display website which having instructions to 
manage the format, client-server processing, database connection, and 
web application for business. 
 

BSCCS304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
 Software Engineering
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดสร้าง การทดสอบ การติดต้ัง

และการใช้งานในระบบงาน การบํารุงรักษา การบริหาร การพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝึก
ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือบริหารโครงการ การประเมินราคาเคร่ืองมือบริหารโครง
ร่าง และรุ่นซอฟต์แวร์ การเขียนเอกสารประกอบโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 Concepts of software development process, implementation, testing, 
installation and using, maintenance, management, development. 
Practice to use tool for software project management. Evaluation the 
price of prototype and version of software. Study to write system and 
user manual. 
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       2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
FUNMA116 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 3(3-0-6)

 Numerical Methods
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : FUNMA114 แคลคลูัส 2

 ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดการประมาณค่าในช่วง และการประมาณ  
ค่าพหุนาม การหาค่าอนุพันธ์และค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
ระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีทําซ้ํา การคํานวณเชิงตัวเลขของค่าเฉพาะ
และเวกเตอร์เฉพาะ การคํานวณเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 Study of error analysis, interpolation and polynomial approximation, 
numerical methods of differentiation and integration, numerical 
solutions of systems of linear equations (directs methods and iteration 
methods), numerical methods in determining problems by using 
numerical methods and mathematical package. 
 

BSCCS402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
 Data Structures and Algorithms
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายของโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี การ

คํานวณต้นทุน ขั้นตอนวิธีเบ้ืองต้นและการนิยามสัญลักษณ์บ๊ิกโอ โครงสร้างข้อมูล
พ้ืนฐาน ได้แก่ อาร์เรย์ ลิสต์ สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ แฮชฟังก์ชัน อัลกอริทึมการ
จัดเรียงและการค้นหา เช่น การเรียงแบบแทรก การเรียงแบบฟอง การเรียงแบบ
เลือก และการเรียงแบบรวม 
Study and practice of definition data structures and algorithms, cost of 
algorithm and big O notation. Study the several of data structures i.e. 
array list, stack, queue, tree, graph, and hash function. Algorithms for 
sorting, such as insertion sort, bubble sort, selection sort, and merge 
sort. 
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BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
 Database Systems
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม แบบจําลองข้อมูล การ

วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล  แบบจําลองอีอาร์ การนอร์
มัลไลเซช่ัน คําสั่งเอสคิวแอล และโนเอสคิวแอล การจัดการทรานแซกช่ันและการ
ควบคุมสภาวะการทํางานพร้อมกัน การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ 

 Study and practice about database system, architecture, data model, 
analysis and design database, database management, ER model, 
normalization, SQL and NoSQL command, transaction and state 
management, performance and security management, database case 
study. 
 

BSCCS404 การวิเคราะหแ์ละออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
 Analysis and Design of Algorithms
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน  : BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบอัลกอริทึมที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  การ

ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของอัลกอริทึม  พ้ืนฐานของการแปลภาษาโปรแกรม 
แนวทางที่เป็นไปได้สําหรับการกําหนดวิธีการวัดประสิทธิผลของอัลกอริทึมในแต่ละ
ประเภท  การออกแบบและการใช้งานอัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง  อัลกอริทึมที่
เกี่ยวกบัการใช้โครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึมสําหรับการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูล 
การคํานึงระยะเวลาและคําส่ังที่ใช้ในระหว่างการประมวลผล ฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

 Study and practice how to design the effective algorithm, evaluate the 
performance of algorithm. The basic of compile programming language, 
the possible way to measure the effective of each algorithm. Designing 
and using the recursive algorithm, structured algorithm, sorting and 
searching algorithm. To calculate the time and instructions during 
processing. Practice to implement algorithm with programming language. 
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BSCCS405 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 Data Communication and Computer Network System 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายแบบจําลองเครือข่าย รูปแบบ

การเช่ือมต่อเครือข่าย เครือข่ายแลนอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย โพรโตคอล 
เครือข่ายอินเทอร์ เ น็ต ฝึกปฏิบัติการติดต้ังอุปกรณ์ที่ ใ ช้ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพี  การทําซับเน็ต เครือข่ายบริเวณกว้าง แนวคิดความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมคลาวด์ 
Study on data communication and network, network model, network 
topology, Ethernet land, wireless network protocol, internet. Practice on 
setup network device, IP address, sub-network, Wide area network, 
Network Security concept, Cloud architecture. 

  

   2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
BSCCS409 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)

 Cloud Computing
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับภาพรวมของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์ การ

บริการบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การให้บริการซอฟต์แวร์ การให้บริการ
แพลตฟอร์ม การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการระบบจัดเก็บข้อมูลบริการร่วม 
และรวมการใช้ประโยชน์ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ   การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ปัญหาด้านความปลอดภัยของการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
Study and practice an overview of cloud computing or cloud, the 
service on cloud computing system such as software, platform, 
structure and composite service. The advantage of cloud computing 
and how to implement application on cloud computing and cloud 
security issues. 
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BSCCS501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Computer Organization and Architecture
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี  

 ศึกษาถึงองค์ประกอบ หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล 
หน่วยความจํา มอดูลรับเข้า/ส่งออก การเช่ือมต่อองค์ประกอบดังกล่าว หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม รีจิสเตอร์ หน่วยคํานวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ 
หน่วยคําสั่งและการเช่ือมต่อ สถาปัตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่งและชนิดข้อมูล 
หัวข้อการจัดระบบ การทําไปป์ไลน์ การจัดระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน การ
จัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด และการประมวลผลเชิงเวกเตอร์  
Study about principles of computer system, processing unit, memory 
unit, input and output module, and the computer connection. Study 
the connection of center processing unit, register control unit, arithmetic 
and logic unit, and control unit. Architecture of instruction and data type 
design and pipe line construction are studied. Multi-unit processing and 
vector processing are included in content. 
 

BSCCS502 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
 Operating Systems
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์   และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่

มีในปัจจุบัน  ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจํา หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบปฏิบัติการ 
ได้แก่ ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการ โดยใช้กรณีศึกษา
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน  ฝึกปฏิบัติในหลักการบริหารระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เรียนรู้คําสั่ง และการแก้ไขปัญหา และการใช้ระบบคอนเทน
เนอร์ 
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 Study of computer architecture and modern operating systems. Study 
computer hardware such as processing unit, bus system and external 
connected devices, memory unit and also understand the function of 
software. The new version of the operating system is used to practice 
and manage system. Learn the important commands for authentication, 
setting how to print out, managing the resources, observing and solving 
the problems and how to use container system 

  
    2.2.6) กลุ่มการวิจัย วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
BSCCS701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1)

 Computer Science Seminar
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี  

 ฝึกปฏิบัติ ค้นคว้าปัญหาและศึกษาเรื่องที่สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม รวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือนําเป็นข้อเสนอ
ต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา 

 Practice and research the topic of computer science problem. Each 
student or group finds an interesting topic. Collect, paraphrase, and 
summary the opinion for presenting to the meeting. 
 

BSCCS702 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 Computer Science Research Methodology
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี  
 ศึกษาหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่และน่าสนใจ หรือ

เป็นวิชาขั้นสูง โดยศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยต่าง ๆ  นําเสนอโครงการวิจัย รายงาน 
การนําเสนอผลงาน  ฝึกปฎิบัติการเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ เพ่ือเป็นโครงงาน
หรือ การประมวลผลความรู้นําไปประยุกต์ใช้งานในวิชาโครงงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
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 Study on topic about modern computer science  and interested or 
advance topic by focus on research methodology ,presentation  report 
and poster or oral presentation. Practice on formal report writing and 
make computer project. 
 

BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)
 Computer Science Project
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน  : BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ฝึกปฎิบัติทําโครงงานวิจัยเฉพาะเร่ือง เป็นการทํางานกลุ่มหรือเด่ียว ภายใต้

คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทําการศึกษาปัญหาและ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ  ศึกษารูปแบบการเขียนงานวิจัย พัฒนาโครงการวิจัยโดยใช้
พ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา 
นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดต้ังระบบ จัดทํา
รายงาน และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการนําเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ 
การประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนน พอใจ (S) และไม่พอใจ (U) 

 Practice Computer Science project is possible to be individual or group 
project  under super vision by lecture. Student or each group need to 
be well study problem and solution seeking systematically. Study on 
research proposal writing based on  basic, idea and technique of 
computer science. Student must  finished software, test , installation, 
making the report and passed oral examination and presented to 
committee. Evaluation will be satisfied (S) and unsatisfied (U). 
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BSCCS704 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-40-0)
 Cooperative Education in Computer Science
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี  

 นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตรงกับสาขา
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือหน่ึงภาค
การศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการจัดทําโครงงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน
และการนําเสนอโครงงานแบบปากเปล่า และรายงานเป็นรูปเล่ม มีการประเมินผล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา และพัฒนาตนเองไปสู่การประกอบอาชีพ 
การประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนน พอใจ (S) และไม่พอใจ (U) 

 Student works in the related computer science organization/company 
at least 16 weeks or 1 semester. Student must be trained before starting 
program. Knowledge need to be integrated into work as well as project, 
working report, project report and oral presentation. Evaluation is done 
by organization/company and university. Evaluation will be satisfied (S) 
and unsatisfied (U). 
 

BSCCS706 ฝึกงานวิชาชพีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-40-0)
 Job Internship in Computer Science
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี  

 ฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานในชุมชน และแหล่งงานผู้ประกอบการ ที่ตรงกับสาขา
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง  เพ่ือให้ได้ประสบการณ์และเรียนรู้
ในเชิงวิสัยทัศน์  การทํางานมีการจัดทํารายงานการฝึกงาน การนําเสนอและให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานการประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนน พอใจ (S) 
และไม่พอใจ (U) 

 Practice in local organization and entrepreneur related to computer 
science at least 450 hours. Evaluation will be satisfied (S) and unsatisfied 
(U). 
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      2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
    2.3.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
BSCCS106 ความเป็นผู้ประกอบการสาํหรับการพฒันาธุรกิจคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

 Entrepreneurship for Computer Business Development 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี  

 ศึกษาการประเมินความอยู่รอดของธุรกิจ ประเด็นสําคัญทางด้านกฎหมายในการ
สร้าง บริษัทใหม่ตําแหน่งทางการแข่งขัน การวิเคราะห์การตลาด และการประเมิน
โอกาสทางการตลาด การวางแผนวงจรชีวิตของสินค้า ยุทธศาสตร์ทางการตลาด การ
จัดการองค์กร การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา และการจดสิทธิบัตร ความเป็น
ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีการวางแผนธุรกิจการเสี่ยงการลงทุน จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบการ 

 Study of technology  viability  assessment,  legal  issues  associated with  
forming  a  new  company,  competitive  positioning, market  analysis  
and  market  opportunity  assessment, product  life-cycle  planning,  
marketing  strategy, organization  management,  intellectual  property 
management,  patenting,  technopreneurship,  business plan, venture 
capital, entrepreneurial ethics. 
 

BSCCS107 พาณชิย์อิเล็กทรอนิกสบ์นอินเทอรเ์น็ต 3(2-2-5)
 Electronic Commerce on Internet
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี  
 ศึกษาและปฎิบัติโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือสําหรับอินเทอร์์เน็ต การรักษาความ

ปลอดภัย    ในอินเทอร์เน็ต การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล
อินเทอร์เน็ต การประยุกต์งานวิจัยและการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต ธุรกิจและการ
พาณิชย์บนอินเทอร์์เน็ต 
Study and practice how to techniques and tools for the internet. 
Internet security. Web site design and development. Database on the 
internet. Applications of research and education on the Internet. 
Business and commerce on the Internet. 
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BSCCS108 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 Computer System Security
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS405 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเก่ียวกับทฤษฎี และการประยุกต์ใช้รหัสศาสตร์สมัยใหม่ 

พ้ืนฐานที่ใช้ทางรหัสศาสตร์ในการเข้าและถอดรหัสข้อมูลแบบต่าง ๆ ขั้นตอนวิธีและ
การควบคุมความผิดพลาดการส่งผ่านข้อมูล   ทฤษฎีการป้องกันการใช้ข้อมูลจากผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาต  ลายเซ็นดิจิทัล   การจัดการกุญแจรหัส    การกําหนดนโยบาย
ความมั่นคง  การป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 
และการวางแผนการ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการ
ป้องกันและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ 
Research on related-theory and applications of modern cryptology. 
Basic of cryptology to encryption and decryption data. Methodology 
and control transfer data error. Theory of prevent to use data from 
people who are not allow. Digital signature, Kiyo Management, policy 
management, information access policy, legal and ethical issues. 
Practice on hardware tools and software to prevent and control 
computer system. 
 

BSCCS109 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
 Management Information System
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี  
 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ การใช้

ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  เช่น  ทรัพยากรบุคคล  การเงิน การขาย 
การผลิตสินค้าคงคลัง การบริหารเครือข่ายผู้ผลิต การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หรือฝึกพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 
Study how to use information system in business and management such 
as human resource, financial business, marketing, wholesale, producer 
management, customer relation management. Practice to use package 
program or develop management information program. 
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BSCCS110 โปรแกรมสําเรจ็รูป 3(2-2-5)
 Productivity Application
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ โปรแกรมสําเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดทํา

เอกสาร  ตกแต่งเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ   โปรแกรมนําเสนองาน 
หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 Study and practice of productivity application such word processing 
application to create document,decorate document, spreadsheet 
application, presentation application or another productivity application 
that nessesary to computer science. 
 

   2.3.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
BSCCS204 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)

 Computer Graphic
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาทฤษฎีเบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการการประมวลผลภาพกราฟิก ด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์  การออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ 3 มิติ ระบบสี คุณสมบัติต่าง ๆ ของ
ภาพกราฟิก ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก เทคนิค
การลดขนาดให้เหมาะสมกับงาน การสร้างงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก 
อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตที่ใช้กับงานกราฟิก ฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมกราฟิกและ
อุปกรณ์ประกอบทางฮาร์ดแวร์เพ่ือสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ 2 มิติ  3 มิติ 
Study on basic theory of graphic processing management on computer. 
2 dimension, 3 dimension design, color system, properties in graphic 
picture, graphic data type, graphic format, reduce size technique, making 
graphic by using software, computer graphic related input/output 
device, practice to use computer graphic software and hardware to 
make 2 dimension and 3 dimension picture. 
 
 
 
 



59 

 
 

BSCCS205 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5)
 Image Processing
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาการประมวลผลภาพเบ้ืองต้น การรับรู้ภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ 

การกรองข้อมูลภาพ และการทําให้ภาพดีดังเดิม การวิเคราะห์ภาพ ระบบการ
ประมวลผลภาพ การหาระยะเขตของภาพ โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์เข้ามา
แก้ปัญหา และฝึกปฏิบัติการนําการประมวลผลภาพดิจิทัลไปใช้งาน 
Introduction to image processing, Image perception, Image 
transformation, Image enhancement, Image filtering and restoration, 
Image analysis, Image processing systems. Find image boundary using 
mathematics equations. Practice to apply image processing for 
application. 
 

BSCCS206 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5)
 Multimedia Technology
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์งานสื่อดิจิทัลแบบต่าง ๆ รูปภาพ คอมพิวเตอร์

กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีทัศน์ ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างสื่อดิจิทัล วิธีการ
นําส่งสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
Study about theory and apply in many term of media such as picture 
computer graphic animation sound video. Practice about make digital 
media and method to public online and offline media. 
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BSCCS208 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5)
 Natural Language Processing
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการประมวลผลภาษาธรรมชาติเบ้ืองต้น   ทั้งในด้านการ

วิเคราะห์และการสร้าง  การประมวลผลข้อมูลเสียง  โครงสร้างทางไวยากรณ์และ
ความหมายของภาษารวมทั้งความสัมพันธ์ วิธีการคํานวณในการสร้างภาษาและ
วิวัฒนาการการแทนความหมายของประโยค การวิเคราะห์และสร้างความเก่ียวพัน
ระหว่างประโยค  งานวิจัยในปัจจุบัน 
Study and practice of natural language processing in both analysis and 
generation aspects. Speech processing. Syntactic and semantic structure 
of a language and their relations. Computational methods in language 
acquisition and evolution. Semantic of sentences; analysis and relation 
creation between sentences. Current research. 
 

BSCCS209 ระบบอัจฉริยะทางธรุกิจ 3(2-2-5)
 Business Intelligence System
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติภาพรวมระบบธุรกิจอัจฉริยะ วิเคราะห์ทางธุรกิจและนําเสนอ

ด้วยแผนภาพ แบบจําลองระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ใน
งานธุรกิจ วิธีการจัดการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจ 
Study and practice of overview business intelligence, business analytics 
and data visualization, decision support system modeling, apply artificial 
intelligence for business, business performance management 
methodologies, data analysis case study. 
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BSCCS210 ห่วงโซ่บล็อก 3(2-2-5)
 Blockchain 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ พ้ืนฐานของวิทยาการรหัสลับ เทคโนโลยีบัญชีแยกแบบกระจาย 

การรักษาความมั่งคงด้วยบล็อกเซน เมอร์เคิลทรี บล็อกเซนแบบสาธารณะ แบบส่วน
บุคคล และแบบกลุ่มบริษัท เงินสกุลดิจิดัล กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทคอน
แทรค เทคโนโลยีบล็อกเซนใหม่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บล็อกเซน 
Study and practice of fundamental crytography, distributed ledger 
technology, security with blockchanin, Merkle tree, public, private and 
consortium blockchain, cryptocurrency, electronic wallet, smart 
contract, emerging blockchain technology, blockchain application 
development. 
 

BSCCS211 เทคโนโลยีเสมือน 3(2-2-5)
 Virtual Technology
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   :  BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เทคโนโลยีเสมือน เช่น ความเป็นจริงเสมือน ความเป็นจริงเสริม

และความจริงผสม การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน การโต้ตอบกับวัตถุ
เสมือน การจําลองสภาพโลกจริงในโลกเสมือน การรวมความเป็นจริงและ
องค์ประกอบดิจิทัล การโต้ตอบกับวัตถุและสภาพแวดล้อมในความจริงผสม การ
ประยุกต์ใช้ 
Study and practice of virtual technology example of virtual reality, 
augmented reality and mixed reality, merging environment with virtual 
object, interacting reality and digital component, interacting with object 
and environment in mixed reality, application 
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   2.3.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
BSCCS307 การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

 Mobile Devices Programming
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เก่ียวกับการเขียนภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่ การบริหารหน่วยความจําและส่วนบันทึกข้อมูล การเช่ือมต่อฐานข้อมูล 
เคร่ืองมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก  การ
เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Study and practice on programming language to develop software for 
mobile device. Memory and storage management, database 
connection, tools and user interface design. Interaction with external 
system and communication network. 
 

BSCCS308 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ 3(2-2-5)
 Modern Programming Language
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับภาษาโปรแกรมอีกหน่ึงภาษา หรือมากกว่าที่เป็น

กรณีศึกษา ภาษาที่เปิดสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา และจะมีการ
แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า วัตถุประสงค์ของรายวิชาน้ีคือเพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จัก
ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่เพ่ิมเติม 
Study and practice of one or more programming language to be use 
case. Programing language in this course could change in each semester 
and would be announce to student in advance. Purpose of this subject 
is student can know many programing language.  
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BSCCS309 หลักการภาษาโปรแกรม 3(2-2-5)
 Principle of Programming Languages
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมของภาษาต่าง ๆ     ในปัจจุบันเพ่ือให้

ทราบถึงกฎไวยากรณ์  ภาษากับกฎเกณฑ์และความหมาย  การตัดคําและความ
คลุมเครือรูปปกติแบบบาร์คัส (บีเอ็นเอฟ) ไวยากรณ์ของสถานะจํากัดและตัวแปร 
การสแกนคํา การสร้างตารางรหัส ภาษาไร้บริบท พุชดาว์นออโตมาตา เทคนิคการ
ตัดคําแบบไร้บริบท คําสั่งวนซ้ํา การแปลความก่อนหลังและการแปลความจากซ้าย
ไปขวาแบบง่าย (เอสแอลอาร์)  และการแปลกฎเกณฑ์แบบตรง 
Study and practice in many programming language. Review of grammars, 
languages and their syntax and semantics, parsing and ambiguity, Backus 
Normal Form (BNF), finite state grammars and recognizers, lexical 
scanners, implementation of symbol table, context-free languages, 
push-down automata, context-free parsing techniques, recursive 
descent, precedence and Simple Left to Right (SLR) translation, and 
syntax directed translation schemes. 
 

BSCCS310 การเขียนโปรแกรมเฟรมเวิร์ด 3(2-2-5)
 Framwork Programming
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ สถาปัตยกรรมส่วนหน้าและส่วนหลัง ภาษาเว็บ 

เครื่องมือ และเฟรมเวิร์คสําหรับการพัฒนาส่วนหน้าและส่วนหลัง การติดต้ังและ
กําหนดค่า ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส และ เอพีไอ 
Study and practice of Front-end and back-end architecture, web 
language, tool and framework for front-end and back-end development, 
back-end installation and configuration, database, microservice and API
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BSCCS311 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
 Software Testing
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ เทคนิคการทดสอบ การทดสอบแบบยูนิต การทดสอบ

แบบรวม การทดสอบอัตโนมัติ การออกแบบชุดกรณีทดสอบ การวางแผนการ
ทดสอบและการจัดทําเอกสาร การทวนสอบและการตรวจสอบ คุณภาพของรหัส
โปรแกรม การควบคุมเวอร์ชัน การทดสอบโปรแกรมประยุกต์ โรบอตเฟรมเวิร์ค การ
ทดสอบและรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
Study and practice of testing technique, unit testing, integration testing, 
automation test, test case design, test plan and documentation, 
verification and validation, code quality, version control, application 
program, robot framework, software testing and quality assurance. 
 

   2.3.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
BSCCS406 การบริหารเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Network Management
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS405 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการติดต้ังและกําหนดค่าทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใน

รูปแบบต่าง ๆ โพรโทคอลการจัดเส้นทาง  การจัดสรรหมายเลขไอพีแบบคงที่และ
แบบพลวัต โพรโทคอลจัดการเครือข่าย  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย  ระบบ
ความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคลาวด์ กับองค์กรแบบต่าง ๆ  
Study and practice about installation and configuration computer 
network in many term. routing ,static IP and dynamic management, 
wireless computer system, security on computer network, apply 
computer network , cloud computing on organization. 
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BSCCS407 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 Computer Network Programming
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาโมเดลและฝึกการเขียนโปรแกรมการสื่อสารลูกข่าย-แม่ข่าย  โดยใช้ซอฟต์แวร์

ประยุกต์ การออกแบบซอฟต์แวร์  การประมวลผลพร้อมกัน  การเช่ือมต่อโปรแกรม
ประยุกต์กับโปรโตคอลซ็อกเก็ตเอพีไอ เข้าใจขั้นตอนวิธีดําเนินงานที่ฝั่งลูกข่าย และ
ขั้นตอนวิธีดําเนินงานที่ฝั่งแม่ข่าย และประเด็นที่เก่ียวข้อง  
Study on model and practice to code client-server programming by 
application. Design software during concurrent processing. Connect 
between application and socket API protocol. Understand the method 
of client, the process of the server, and also other environment. 
 

BSCCS408 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย 3(2-2-5)
 Parallel and Distributed Computing
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผล

แบบขนานหลายตัว การเช่ือมโยงและการสื่อสารของคอมพิวเตอร์หลายตัวเข้า
ด้วยกันภายในเครือข่าย การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การประมวลผลข้อมูลพร้อมกัน เครื่องมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การ
สื่อสารและการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก 
Study and practice on architecture of parallel computing, 
communication, application software, design and develop software, 
parallel computing, user interface tool and design, communication and 
connection with external computer network . 
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BSCCS411 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน 3(2-2-5)
 Penetration Testing and Protection
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : BSCCS405 การสื่อสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายอมพิวเตอร์ และ

                    BSCCS108 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การทดสอบเจาะระบบ กฎหมายและการทดสอบเจาะระบบ 

กระบวนการทดสอบเจาะระบบ การวางแผนและออกแบบการทดสอบเจาะระบบ การ
สํารวจ การรวบรวมข้อมูล การใช้ ช่องโหว่ การตอบสนองเหตุการณ์ เครื่องมือในการ
ทดสอบเจาะระบบ การวิเคราะห์ช่องโหว่และจัดการความเส่ียง ความสําคัญของรายงาน
การทดสอบเจาะระบบ การเขียนรายงานการทดสอบเจาะระบบ 
Study and practice about penetration testing; law and penetration testing; 
penetration testing process; planning and designing of penetration testing; 
exploring; information gathering; vulnerability exploitation; incidence 
response; penetration testing tool; vulnerability analysis and risk 
management; importance of penetration testing report; writing penetration 
testing report 

  

   2.3.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
BSCCS503 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอรเ์ฟสซ่ิง 3(2-2-5)

 Microcomputer System and Interfacing
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึ กษาการ จัดอง ค์ประกอบภายในไมโครคอมพิว เตอ ร์   สถา ปัตยกรรม

ไมโครโปรเซสเซอร์ ชนิด 8 บิท 16 บิท 32 บิท และ 64 บิท ซอฟต์แวร์สําหรับ
ไมโครคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ มโนภาพของ
อินเตอร์เฟสซิ่งแฮนเช็คก่ิง โปรแกรมขัดจังหวะ การอินเตอร์เฟสแบบอนุกรมและ
ขนาน การเช่ือมโยงไมโครคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการ
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
Study of component of micro-computer, architectures microprocessor. 
Microprocessor software, system control program and application 
program. Interfacing, hand checking, interrupts, serial and parallel 
interfacing. Connection between Microcomputer and super computer. 
Computer assemble practice and solving problem. 
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BSCCS504 ดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5)
 Introduction to Digital
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรดิจิทัลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นรหัส

แบบเลขฐานสอง   พีชคณิตแบบบูลีน   แผนภาพของคาร์โนห์  การทําให้เกิดผล
ของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์  ตารางแสดงสถานะ  การลดจํานวนสถานะ การ
วิเคราะห์ตรรกะคอมบิเนชันนัล แผนที ่คาร์นอฟ  เทคนิคการลดรูป  การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตรรกะ  ซีเควนเชียล  การนําฟลิปฟล็อปมาสร้างตรรกะ 
ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดงการเปลี่ยน 
Study and practice about basic of digital circuit and electronic device. 
Binary code, Boolean algebra, Karnaugh diagram, result of hardware 
computer, state table, reduce number of states, combination logic 
analysis, sequential, using flip-flop to build logic, state variable, change 
state diagram. 
 

BSCCS505 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5)
 Computer System and Assembly Languages
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาโครงสร้างของซอฟต์แวร์ระบบ การออกแบบแอสเซมเบลอร์ โปรแกรมบรรจุ 

โปรแกรมเช่ือมโยง ตัวแปลโปรแกรม และระบบปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาปัตยกรรมของเคร่ืองและการออกแบบซอฟต์แวร์ ฝึกปฎิบัติในการเขียน
ภาษาเคร่ือง ตัวแปลโปรแกรมและสภาพแวดล้อมเวลาทํางาน ของสถาปัตยกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Study on structure of system software , assemble design, loader and 
linker, variable and operating system. Connection between machine 
architecture and software design. Practice to programming with machine 
language, program interpreter and running environment  of computer 
architecture. 
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BSCCS506 เทคโนโลยีระบบฝังตัว 3(2-2-5)
 Embedded System Technology
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาเก่ียวกับสถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว เทคโนโลยี  วิวัฒนาการพัฒนาของ 

ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยความจํา อินพุตเอาต์พุต และอุปกรณ์
รอบข้าง ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาแบบฝังตัว  ในการควบคุมอุปกรณ์ 
อินเตอร์รัพท์ และเรียนรู้การประยุกต์ใช้งานระบบฝังตัว 
Study on embedded system architecture. technology, evolution of 
microprocessor development, microcontroller, memory, input/output 
and nearly device. Practice on embedded programming language to 
control device, interrupt and leaning about applied embedded system.
 

BSCCS507 อินเทอรเ์น็ตของทุกสิ่ง 3(2-2-5)
 Internet of Things
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 
 
 
 
 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับองค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง การเช่ือมต่อ
กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ สถาปัตยกรรมของการเช่ือมต่อของอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง การ
นําข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์มาใช้หรือวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาได้จริง 
Study and practice in component of internet of things, connect sensor 
to device, architecture of internet of thing connectivity, analyse data 
from device and apply in real-life problem. 
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   2.3.6) กลุ่มวิทยาการข้อมูล
BSCCS604 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 3(2-2-5)

 Semantic Web Technology
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย เอกสารเว็บที่มีโครงการสร้างใน

รูปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล เทคโนโลยีตัวบริการเว็บ การอธิบายทรัพยากรบนเว็บด้วย 
อาร์ดีเอฟ แนวคิดเก่ียวกับออนโทโลยี ภาษาโอดับเบิลยูแอล ที่ใช้อธิบายเว็บออน
โทโลยี การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 

 Study and practice of semantic web technologies, structured web 
document in XML, web service technologies, describing web resources 
in RDF , ontology concept, ontology web language (OWL), application 
for semantic web technologies. 
 

BSCCS605 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
 Geographic Information Systems
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาพ้ืนฐานแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิค เครื่องมือที่ช่วยในการ
ตัดสินใจสําหรับนักวางแผนและผู ้จัดการสําหรับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ทฤษฎี   และ
ปฏิบัติการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประยุกต์เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Study of fundamentals and concepts of geographic information systems 
(GIS). Technical, Decision support tools for planners and managers for 
spatial information. Theories and practices in geographic information 
systems. Data structures, Geographic information systems analysis. 
Applications of geographical information system techniques to 
information technology management.  
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BSCCS606 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
Fundamental of Data Science 

3(2-2-5)

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาความหมายของวิทยาการข้อมูล ประเภทข้อมูลและขั้นตอนวิทยาการข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล ได้แก่ ทําความสะอาด แปลงข้อมูล และลดรูป
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิตหรือการเรียนรู้ของเคร่ือง และการ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในงาน
วิทยาการข้อมูล 
Study on definition of data science, data type, and process of data 
science. Data collection, data management such as data cleaning, data 
transformation, and data reduction. Data Analytic with statistic or 
machine learning. Data visualization with various dimensions including 
to practice tools for data science tasks. 
 

BSCCS607 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)
 Big Data  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล
 ศึกษาหลักการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และแนวโน้มเทคโนโลยีด้านข้อมูล วาง

แผนการออกแบบโครงสร้างข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร  เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี 
NoSQL และเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Hive Pig  Hadoop เป็นต้น 
รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง 
Study on big data storage and trend of big data technology, plan and 
design big data structure in organization. Study on NoSql technology 
and big data management such as Hive, Pig, Hadoop including practice 
to use sotfware application. 
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BSCCS608 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(2-2-5)
 Machine Learning
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 
 ศึกษาและปฏิบัติ ความรู้เบ้ืองต้นการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร ชนิดข้อมูลและแนว

ทางการวิเคราะห์  ศึกษากฎความสัมพันธ์ การจัดกลุ่มข้อมูล การจําแนกประเภท
ข้อมูล เช่น เทคนิคเพ่ือนบ้านที่อยู่ใกล้ ต้นไม้ตัดสินใจ ทฤษฎีเบย์ โครงข่ายประสาท
เทียม การเรียนรู้หลายโมเดลหาคําตอบ เป็นต้น การทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล 
และเรียนรู้ใช้งานเคร่ืองมือเพ่ือประยุกต์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 
Study and practice in principle of machine learning, data types, and the 
progression of analytics. Study on association rule, clustering, 
classification such as k-Nearest Neighbors (k-NN), decision tree, Bayes 
Theory, Neural Network, Ensemble Learning. Model evaluation and 
study tools for implementation with machine learning techniques.  
 

BSCCS609 การเรียนรูเ้ชิงลึก 3(2-2-5)
 Deep Learning
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ โครงข่ายประสาทเทียม และอัลกอริทึมแบ็คพรอพพาเกช่ัน 

การฝึกและปรับโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบรีเคอร์เรนท์ โครงข่ายแบบความจําระยะสั้นและระยะ
ยาว  โบวล์มานมาชีนแบบจํากัด  ออโต้เอ็นโค้ดเดอร์การเรียนรู้แบบเสริมแรงแบบ
ลึกและแบบแกน 
Study and practice  of neural networks and backpropagation algorithms. 
Training and tuning deep neural networks. Convolutional neural 
networks. Recurrent neural networks.Long short-term memory 
networks. Restricted Boltzman machine. Autoencoder. Generative 
Adversarial Networks. Deep reinforcement learning. 
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BSCCS610 การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล 3(2-2-5)
 Data Visualization
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ศึกษาและปฏิบัติการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณแบบภาพ  รูปแบบข้อมูล  การ

มองเห็น   องค์ประกอบของการประมวลผลภาพ   และการจัดการสัญญาณในระบบ
ของทฤษฎี  คณิตศาสตร์และตัวกรองสัญญาณที่สําคัญสําหรับการนําเสนอข้อมูล
แบบภาพ   ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งช้ึถึงข้อมูล การแบ่งส่วนภาพ  การจัดกลุ่มของวัตถุ 
การหาคุณลักษณะ  การวัดระยะห่างของวัตถุด้วยภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
นําเสนอแผนภาพ ตลอดจนการเข้าถึง และจัดการข้อมูลปริมาณมากด้วยภาพ 
Study and practice of data visualization focusing on qualitative data 
format of data, visibility, elements of image processing and signal 
management system, theory, mathematics and filters the signal for data 
visualization, infographic, and image segmentation, grouping of objects, 
characteristics of material, measuring the distance of an object, data 
analysis and representation as well as to access and manage large 
volumes of data with diagrams 

  
   2.3.7) กลุ่มการวิจัย วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

BSCCS707 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1)
 Special Topic in Computer Science
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ฝึกปฏิบัติ ศึกษาหาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึง

หัวข้อสนทนาการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งกําลังเป็นที่
สนใจ 

 Practice and study on innovation knowledge, technique, modern 
equipment include research of technology and computer science topic 
which are interested. 
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 3) วิชาเลือกเสรี  
  นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอน
ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ  

3.1 สามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หรือ 

3.2 สามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ หรือ 

3.3 รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ดังน้ี 

3.3.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทลั      3(3-0-6) 

English in the Digital World  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่ม ี  
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ เข้าใจความหลากหลายของ
วัฒนธรรมสากลผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัล  
Study and Learn English vocabulary, expressions, and structures. 
Understand multicultural society through media and technology.  
Develop English skills in the areas of listening, speaking, reading, and 
writing for appropriate use in the digital world.  

 
GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรบัวิศวกรรม     3(3-0-6) 

English for Engineering 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่ม ี  
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาคําศัพท์เทคนิคสําหรับงานวิศวกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้น
การเขียนและการนําเสนองานทางด้านวิชาการที่เก่ียวกับงานอาชีพด้านวิศวกรรม 
Study and Understand technical terminology for engineering. 
Develop English skills emphasized on writing and presenting 
academic work related to engineering careers. 
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GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 
English for Business Career 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่ม ี  
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาเก่ียวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพผ่านสถานการณ์จําลอง เช่น การโทรศัพท์
ติดต่อธุรกิจ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการเขียนจดหมาย 
Study about business English skills such as listening, speaking, reading, 
and writing as a tool for future career by simulating scenarios, for 
example, making business calls, applying for jobs, and interviewing as 
well as writing letter in English. 
 

GEBLC109 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองต้นทางด้านการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคู่กับเรียนรู้วัฒนธรรมจีน 
 
 

Study fundamental Chinese focusing on listening and speaking skills 
for daily communication, including Chinese culture. 
 

GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamental Japanese Conversation
 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้นทางด้านการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคู่กับเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
Study fundamental Japanese focusing on listening and speaking skills 
for daily communication, including Japanese culture. 
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GEBLC111 ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Korean for Communication
 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นทางด้านการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคู่กับเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี 
Study fundamental Korean focusing on listening and speaking skills 
for daily communication, including Korean culture  
 

 GEBLC112 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamental Burmese
 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาภาษาพม่าเบ้ืองต้นทางด้านการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคู่กับเรียนรู้วัฒนธรรมพม่า 
Study fundamental Burmese focusing on listening and speaking 
skills for daily communication, including Burmese culture. 
 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6)
 Report Writing and Presentation  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และประเภทของรายงาน ส่วนประกอบ

ของรายงาน หลักการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนําเสนองาน  
Study and Understand the meaning, significance, and various types 
of reports. Discover report components and the principles of 
writing a comprehensive report, as well as practice presentations. 
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GEBLC203 วรรณกรรมท้องถ่ิน 3(3-0-6)
 Local Literature
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและ

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตน ตลอดจนสามารถนํา 
องค์ความรู้ที่ได้ไปบรูณาการเข้ากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
Study and Learn about local's history as well as valuable traditions 
and cultures. Allow learners to be aware of and appreciate the 
value of their community's good culture and traditions, as well as 
to effectively integrate the knowledge gained into their education, 
occupation, and social life. 
 

GEBLC204 ภาษาไทยสาํหรับชาวตา่งประเทศ 3(3-0-6)
 Thai Language for Foreigners
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  

วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการ
ออกเสียง การอ่าน การเขียนเบ้ืองต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจําวัน และ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
Study and Learn the fundamentals of Thai language, including 
consonants, vowels, and tones. Practice pronunciation, 
fundamental reading and writing in Thai, listening and speaking in 
daily life, as well as Thai culture. 
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  3.3.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT602 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)

 Exercise for Health
 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายต่อระบบต่างๆของ

ร่างกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการ
ประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกกําลังกายด้วย
ตนเอง การออกกําลังกายในการเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การ
ปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย  
Study and Practice physiology and the effects of exercise on various 
body systems, as well as how to avoid exercise-related injuries. Be 
able to self-test, assess one's physical fitness, and create an exercise 
program. Practice playing sports and exercising for good health. 
 

GEBHT603 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
 Sports for Health
 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือก

กีฬาเพ่ือสุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการ
เล่นกีฬา พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บ
ทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Study and Improve understanding of sports science, personal health, and 
sports for health principles. Learn how to select sports based on your 
age or physical condition. Learn about sports planning, the basis of sports 
playing, physical fitness for various sports, sports injuries, and the 
management model of sports contests for health and sports activities. 
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GEBHT604 นันทนาการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
 Recreation for Health Promotion
 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสขุภาพ 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกม

นันทนาการ การเป็นผู้นํานันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภท
ของกิจกรรมนันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬา
และการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยและชาติต่างๆ 

 Study and Practice in Creating health and practice recreational games 
and other types of recreational activities by engaging in recreational 
activities. Learn how to become a recreational leader, manage camp 
activities, design programs, and participate in recreational activities. Learn 
about Thai and other countries' traditional sports and games. 

 
  3.3.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 

GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย์ 3(3-0-6)
 Aesthetics and Human Growth
 รหัสรายวิชาเดิม :   ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นด้านสุนทรียภาพ การมองเห็นคุณค่าและความงาม

ของสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตมนุษย์ ความงอกงามของมนุษย์ในทัศนะของโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก และการดําเนินชีวิตอย่างมีความหมายในโลกที่
เปลี่ยนแปลง 

 Study and Understand fundamental of aesthetics, perception of value 
and beauty of various aspects related to human life, human growth in 
the views of Eastern and Western concepts and learn to live 
meaningfully in a changing world. 
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 3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

1 นายปกรณ์ จันทร์อินทร์
554010001xxxx 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2561
2550 

 
2545 

อาจารย์ วิชาสอน
- องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
- ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เฟสซิ่ง 
- การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  
กรวิทย์ ทัพน้อย, ภูมิพงศ์ อารัญ, วรวิทย์ ฝั้นคํา

อ้าย และ ปกรณ์ จันทร์อินทร์*. (2563). การ
พัฒนาตู้เกิดไก่โดยเทคโนโลยีไอโอที ใน การ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

ครั้งที่ 6 (CRCI 2020) แบบออนไลน์, วันที่ 2-
3 กันยายน 2563, หน้า 508-516. (เกณฑ์ข้อ 
10) 

ชัยวัฒน์ จันต๊ะวงค์, วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย และปกรณ์ 
จันทร์อินทร์*. (2562). ระบบควบคุมการ
เจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยี
ไอโอที. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรม



80 

 
 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน”(CPUNC), วันที่ 9 ธันวาคม 2562. 
นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา. หน้า 
337-346. (เกณฑ์ข้อ 10) 

ปกรณ์ จันทร์อินทร์, จิราธิป อ่อนด้วง, กฤษณธร 
สินตะละ, และเกชา คูหา. (2561). การสร้าง
มูลค่าเ พิ่มการจําหน่ายโคเนื้อด้วยระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับจากบัตรประจําตัวสัตว์ 
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อนันทบุรี 
จํากัด .  ใน  การประชุมวิชาการวิจัยและ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ (CRCI) ครั้งที่ 5 “สู่วิจัย

รับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” วันที่ 
6-8 ธันวาคม 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก (เกณฑ์ข้อ 10) 

ปกรณ์ จันทร์อินท,ร์ กฤษฏา ยาใจ, และวรวิทย์ 
ฝั้นคําอ้าย. (2561). แอปพลิเคชันคู่มือท่อง
เทียวพิพิธภัณฑ์น่านโดยใช้คิวอาร์โค้ดบน
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”. ในวันที่ 8-9 เ ดือน
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

มีนาคม พ.ศ. 2561. เพชรบูรณ์.  (เกณฑ์ข้อ 
10) 

2 นางนงนุช  เกตุ้ย
355010035xxxx 

ปร.ด. (เทคโนโลยี)
 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557
 

2546 
2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาสอน
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
- ปัญญาประดิษฐ์ 
- การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 
- ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  
Ketui, Nongnuch, Tongtep, Nattapong, and 

Theeramunkong, Thanaruk. (2020, 
June). Discovering of Personal Name 
Prefix Patterns in Thai Researcher 
Corpus and Its Application. In 2020 

17th International Conference on 

Electrical Engineering/Electronics, 

Computer, Telecommunications and 

Information Technology (ECTI-CON) 

(pp. 275-278). (IEEE Copyright) (เกณฑ์
ข้อ 11) 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

Kanitha Homjun, Worawit Fankamai, Sirilux 
Kaewsirirung, Nongnuch Ketui, 
Phachalapon Issaradunrongkul (2019). 
Using Similarity Measurement based 
on Image Feature for Gesell Figure 
Drawing Test Application. In 

Proceeding of the Joint International 

Conference on Digital Arts, Media 

and Technology with ECTI Northern 

Section Conference on Electrical, 

Electronics, Computer and 

Telecommunications Engineering 

(ECTI DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-
8, IEEE DOI 10.1109/ECTI-
NCON.2019.8692302, 2019, pp. 354-
358 (IEEE Copyright) (เกณฑ์ข้อ 11) 

Ketui, Nongnuch, Wisomka, Warawut, 
Homjun, Kanitha (2019). Using 
Classification Data Mining Techniques 
for Students Performance Prediction. 
In Proceeding of the Joint 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 
International Conference on Digital 

Arts, Media and Technology with 

ECTI Northern Section Conference on 

Electrical, Electronics, Computer and 

Telecommunications Engineering 

(ECTI DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-
8, IEEE DOI 10.1109/ECTI-
NCON.2019.8692227, 2019, pp. 359-
363 (IEEE Copyright) (เกณฑ์ข้อ 11) 

 
บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Ketui, Nongnuch, Wisomka, Warawut, 

Homjun, Kanitha. Association Rule 
Mining with Permutation for Estimating 
Students Performance and Its Smart 
Education System, Journal of 

Computer, Vol. 30, No. 2, April 2019.pp. 
93-102. (Scopus, Q2)) (เกณฑ์ข้อ 12) 

กรรชัย วงค์ไชยา ขนิษฐา หอมจันทร์ และ นงนุช 
เกตุ้ย (ตอบรับวันที่ 10 ธันวาคม 2561). การ
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวาง
แผนการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียว กรณีศึกษา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเจี๊ยบเขียว จ.พะเยา. 
ว า ร ส า ร วิ จั ย เ ท ค โ น โ ล ยี น วั ต ก ร ร ม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 
3(1) (มกราคม – มิถุนายน 2562), หน้า 16-
26. (ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 11) 

นงนุช เกตุ้ย ขนิษฐา หอมจันทร์ วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย 
เดชาวัต ฤชุโรจน์ และอมิต โกชุ (ตอบรับวันที่ 
12 เ ม ษ า ยน  2562). ก า ร พัฒน า ร ะบบ
สนับสนุนการตลาดออนไลน์โดยใช้เนื้อหา
ดิจทัล กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
บ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน. วารสารสัก
ทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

( ส ท ว ท . ) , 6(2), 33-42. (TCI 2: ThaiJO) 
(เกณฑ์ข้อ 9) 

3 นายวรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย
352010141xxxx 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557
 

2546 

อาจารย์ วิชาสอน
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมภาษาทางเลือก 
- การจัดการสารสนเทศ 
- สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

- ระบบปฏิบัติการ
- ภาษาโปรแกรม 
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีสื่อประสม 
- ปัญญาประดิษฐ์ 
- การจัดการฟาร์มพืช 
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
- อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง 
- โปรแกรมภาษาสมัยใหม่ 
 
งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 

กรวิทย์ ทัพน้อย ภูมิพงศ์ อารัญ วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย 

และ ปกรณ์ จันทร์อินทร์* การพัฒนาตู้เกิดไก่
โดยเทคโนโลยีไอโอที.ในการประชุมวิชาการ

วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (CRCI 

2020) แบบออนไลน์  วัน ที่  2-3 กันยายน  

2563 หน้า 508-516. (เกณฑ์ข้อ 11) 
ชัยวัฒน์ จันต๊ะวงค์ วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย และ ปกรณ์ 

จันท ร์ อินท ร์ ( 2562 ) .ระบบควบคุ มการ
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยี
ไอโอที .รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้ง

ที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, วันที่ 9 ธันวาคม 
2562 นครสวรรค์ เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2562 
หน้า 337-346. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Kanitha Homjun, Worawit Fankamai, Sirilux 
Kaewsirirung, Nongnuch Ketui, 
Phachalapon Issaradunrongkul (2019). 
Using Similarity Measurement based on 
Image Feature for Gesell Figure Drawing 
Test Application. In Proceeding of the 

Joint International Conference on 

Digital Arts, Media and Technology with 

ECTI Northern Section Conference on 

Electrical, Electronics, Computer and 

Telecommunications Engineering (ECTI 

DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-8, IEEE 
DOI 10.1109/ECTI-NCON.2019.8692302, 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

2019, pp. 354-358 (IEEE Copyright) 
(เกณฑ์ข้อ 11) 

วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย, นงนุช เกตุ้ย และ กิตติ อุดอ้าย
(2562).การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ตรวจจับขนาดมาตรฐานของกระเจี๊ยบเขียว
ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ.รายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการการวิจัยและนวัตกรรม

สร้างสรรค์ ครั้งที่ 5, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561. 
ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก.หน้า 502-510. (เกณฑ์ข้อ 11) 

ปกรณ์ จันทร์อินทร์ กฤษฏา ยาใจ และวรวิทย์ ฝั้น
คําอ้าย.(2561). แอปพลิเคชันคู่มือท่องเที่ยว

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ น่ า น โ ด ย ใ ช้ คิ ว อ า ร์ โ ค้ ด บ น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ . รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจําปี 2561,วันที่ 8-9 มีนาคม 2561.
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์ . 
(PCRUNC2018)  หน้า  418-429( เกณฑ์ข้อ 
11) 

บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

นงนุช เกตุ้ย ขนิษฐา หอมจันทร์ วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย 
เดชาวัต ฤชุโรจน์ และอมิต โกชุ (ตอบรับวันที่ 
12 เมษายน 2562). การพัฒนาระบบสนับสนุน
การตลาดออนไลน์ โดยใช้ เนื้ อหา ดิจ ทัล 
กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปาง
กอม อ.สองแคว จ .น่าน. วารสารสักทอง : 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 
6(2), 33-42. (TCI 2: ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 9) 

 
4 นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์

355010025xxxx 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
         การจัดการ)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

2553
 

2548 

อาจารย์
 
 

วิชาสอน
- ระบบฐานข้อมูล 
- การเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ 
- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  
Kanitha Homjun, Worawit Fankamai, Sirilux 

Kaewsirirung, Nongnuch Ketui, 
Phachalapon Issaradunrongkul (2019). 



89 

 
 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

Using Similarity Measurement based on 
Image Feature for Gesell Figure Drawing 
Test Application. In Proceeding of the 

Joint International Conference on 

Digital Arts, Media and Technology with 

ECTI Northern Section Conference on 

Electrical, Electronics, Computer and 

Telecommunications Engineering (ECTI 

DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-8, IEEE 
DOI 10.1109/ECTI-NCON.2019.8692302, 
2019, pp. 354-358 (IEEE Copyright) 
(เกณฑ์ข้อ 11) 

Ketui, Nongnuch, Wisomka, Warawut, 
Homjun, Kanitha (2019). Using 
Classification Data Mining Techniques 
for Students Performance Prediction. In 

Proceeding of the Joint International 

Conference on Digital Arts, Media and 

Technology with ECTI Northern Section 

Conference on Electrical, Electronics, 

Computer and Telecommunications 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

Engineering (ECTI DAMT-NCON), 978-1-
5386-8072-8, IEEE DOI 10.1109/ECTI-
NCON.2019.8692227, 2019, pp. 359-363 
(IEEE Copyright) (เกณฑ์ข้อ 11) 

กฤษฎายา ยาใจ, ขนิษฐา หอมจันทร์ และชัชชัย ดี
สุหล้า (2563).การพัฒนาฟังก์ชันในโปรแกรม
ไม่โครซอฟต์เอ็กเซลสําหรับการตัดเกรดในการ
ประเมินผลการศึกษา.ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติพะเยาวิจัย, กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโล ยี . วัน ที่  23-24 มกราคม  2563. 
พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 201-210. 
(เกณฑ์ข้อ 10) 

ขนิษฐา หอมจันทร์, นงนุช เกตุ้ย, ศิริลักษณ์ แก้วศิ
ริ รุ่ง และ ชนาพร อ้วนทะนะ (2561). การ
พัฒนาระบบสืบค้นย้อนกลับของกระเจี๊ยบ
เขียว .ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง

ที่  5, วั น ที่  6-7 ธั น ว า ค ม  2561. ต า ก : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.
หน้า 502-510 .(เกณฑ์ข้อ 10) 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Ketui, Nongnuch, Wisomka, Warawut, 

Homjun, Kanitha. Association Rule 
Mining with Permutation for Estimating 
Students Performance and Its Smart 
Education System, Journal of 

Computer, Vol. 30, No. 2, April 2019.pp. 
93-102. (Scopus, Q2)) (เกณฑ์ข้อ 12) 

กรรชัย วงค์ไชยา, ขนิษฐา หอมจันทร์ และ นงนุช 
เ ก ตุ้ ย  ( 2562). ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์สําหรับวางแผนการเพาะปลูก
กระเจี๊ยบเขียว กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กระเจี๊ ยบเ ขียว  จ .พะเยา .  วารสารวิจัย

เทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา, 3(1) (มกราคม – มิถุนายน 
2562), หน้า 16-26. (ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 11) 

นงนุช เกตุ้ย, ขนิษฐา หอมจันทร์, วรวิทย์ ฝั้นคํา
อ้าย, เดชาวัต ฤชุโรจน์ และอมิต โกชุ (2562). 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์
โดยใช้เนื้อหาดิจทัล กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อม
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

สีธรรมชาติบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน. 
วารสารสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สทวท.), 6(2), หน้า 33-42. (TCI 
2: ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 9) 

 

5 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง
15599000xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2552
 

2550 

อาจารย์ วิชาสอน
- การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีสื่อประสม 
- การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต 
งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 
Kanitha Homjun, Worawit Fankamai, Sirilux 

Kaewsirirung, Nongnuch Ketui, 
Phachalapon Issaradunrongkul (2019). 
Using Similarity Measurement based 
on Image Feature for Gesell Figure 
Drawing Test Application. In 

Proceeding of the Joint International 

Conference on Digital Arts, Media and 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

Technology with ECTI Northern 

Section Conference on Electrical, 

Electronics, Computer and 

Telecommunications Engineering (ECTI 

DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-8, IEEE 
DOI 10.1109/ECTI-NCON.2019.8692302, 
2019, pp. 354-358 (IEEE Copyright) 
(เกณฑ์ข้อ 11) 

ศิริลักษณ์  แก้วศิริรุ่ง และ ชัชชัย ดีสุหล้า (2561). 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
วิ ช า ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิว เตอ ร์  จากการประเมินผลแบบ
ผสมผสานทั้งส่ วนทฤษฎีและปฏิบั ติ  ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการ

วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5, วันที่ 
6-7 ธันวาคม  2561. ตาก : มหาวิทยา ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.หน้า 502-
510 .(เกณฑ์ข้อ 10) 

ขนิษฐา หอมจันทร์, นงนุช เกตุ้ย, ศิริลักษณ์ แก้วศิ
ริ รุ่ง และ ชนาพร อ้วนทะนะ (2561). การ
พัฒนาระบบสืบค้นย้อนกลับของกระเจี๊ยบ
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิชาที่สอน หรือ
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เขียว .ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง

ที่  5, วั น ที่  6-7 ธั น ว า ค ม  2561. ต า ก : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก.หน้า 502-510 .(เกณฑ์ข้อ 10) 

 

 
   
3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
   ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 4.1 มาตรฐานของการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ
จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
  4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนํามาแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเคร่ืองมืออย่างเหมาะสม 
  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
  4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 หรือตามความเหมาะสม 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
  ข้อกําหนดในการทําโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้วิชาทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ หรือเพ่ือการเรียน
การสอน หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเพ่ือบริการวิชาการ  โดยคาดว่าจะนําไปใช้งานหาก
โครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผู้ร่วมทําโครงงาน 1–2 คน และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทําโครงงาน 
ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ี
สามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือโปรแกรมในการทําโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4  
 5.4 จํานวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
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  มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ หรือสื่อทางอินเทอร์เน็ต และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้
ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงานที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนองานและการทํางานของ
ระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทํางานหลักของโครงงาน และ
การจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ตํ่ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ

เจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดให้มีรายวิชาที่ซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมี
การกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงาน  ตลอดจน
กําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเป็น
การฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิก
กลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

- มีกติกาเพ่ือจะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา 
เข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ มีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ทักษะด้านการวิจัย - การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทําวิจัย
ขั้นต้น และวิจัยประยุกต์ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
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2. มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 
 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา  ต้องส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังน้ี  

(1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
(4) เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

นอกจากน้ัน ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและจรรยา
วิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน และวิชาศิลปะการ
ใช้ชีวิต ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถสอดแทรกเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการ
วัดผลแบบมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํา
กิจกรรม  และมีการกําหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนจิตพิสัยในช้ัน
เรียน นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

    2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ

เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากน้ี ผู้สอน
ต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ 
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดีและเสียสละ 

   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน  การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา 
ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 
2.1.1.2 ด้านความรู้ 
      1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับเน้ือหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้น           
เป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังน้ัน
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานน้ีสามารถทําได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชา
ที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
     2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ใช้การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning)/Conceiving - Desighing -Implementing –
Operating: CDIO) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ ในการปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชา และเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังน้ี  
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 

2.1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา 
ดังน้ัน นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
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(1)    มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2)    มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้
อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กําหนดให้  

   2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ และการบูรณาการ 

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning)/STEM Education มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จัก
วิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จําลอง และกรณีศึกษาเพ่ือ
เป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จําลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
(3) การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

2.1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึงต้อง
ได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังน้ันผู้สอนต้อง
แนะนําการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังน้ี 

(1) มมีนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(3) สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

การวัดและประเมินผลทําได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํากิจกรรมกลุ่ม ทั้ง
ในและนอกช้ันเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 

  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 
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(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถวางตนได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละ
วัฒนธรรม 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
2.1.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน     
การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง   ดังน้ันนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เก่ียวกับ     
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม  จริยธรรมและความรู้
เก่ียวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุน้ีผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 

และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา        

ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  เพ่ือนํามาเรียบเรียงนําเสนอและอภิปราย           
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม   หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน            
การติดต่อสื่อสารหรือนําเสนอผลงานต่าง ๆ  
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 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนด้วยกิจกรรม  Active Learming  ที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร   ค้นคว้า
หาข้อมูล   และนําเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมแต่ละกลุ่ม 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังน้ี 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ 
     วัฒนธรรมสากล 
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2.1.2 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd)  

2.1.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(4) เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.1.2.3 ด้านปัญญา 
(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2) มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

2.1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(3) สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  

และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
  ความรบัผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้

3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
วิชาศึกษาทั่วไปวิชาบงัคับ                 

1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 

3 GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการทํางาน                 

4 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                

5 GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสขุภาพ                 

6 GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา                  

7 GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                  

8 GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต                 

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก                 

1 GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่                 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้

3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
3 GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทํางานวิจัยและ

การสร้างนวัตกรรม 
                

4 GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                 

5 GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน                 

6 GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน                 

7 GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                 

8 GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม                 

9 GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการ
เมืองไทย 

                

10 GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์                 

11 GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก                 

12 GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล                              

13 GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์                 

14 GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                 

15 GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่                 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้

3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
16 GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21                 

วิชาศึกษาทัว่ไป วิชาเลอืกเสรี                 

1 GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล                 
2 GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม                 
3 GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพือ่การประกอบธรุกิจ                 
4 GEBLC109 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 
5 GEBLC110 สนทนาภาษาญีปุ่่นพื้นฐาน                 
6 GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร                 
7 GEBLC112 ภาษาพม่าพื้นฐาน                 
8 GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ                 
9 GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น                 
10 GEBLC204 ภาษาไทยสําหรบัชาวต่างประเทศ                 
11 GEBHT602 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                 

12 GEBHT603 กีฬาเพื่อสุขภาพ                 

13 GEBHT604 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ                 

14 GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนษุย์                 
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3. มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก) 
       1) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF 
: HEd) 
 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากน้ันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของ
ประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจําเป็นต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชา
ต้องพยายามสอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปน้ีทั้ง 7 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม
จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้ ดังน้ี 
   1.1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
   1.1.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 
   1.1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามสามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญ 
   1.1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
   1.1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
   1.1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
   1.1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   นอกจากน้ันหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังมีวิชาเก่ียวกับจริยธรรมและกฎหมาย
คอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับอาจารย์ผู้สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกภาค
การศึกษาซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นข้อสอบอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนดมีการกําหนด
คะแนนในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนความประพฤติของนักศึกษานักศึกษาที่
คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 
  1.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้า
ช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
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ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดีทําประโยชน์เสียสละแก่ส่วนรวม 
  1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1.1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าช้ันเรียนการส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
   1.1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
   1.1.3.3 ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
   1.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2 ด้านความรู้ 
  1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เก่ียวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 
   1.2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเเละทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา          
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   1.2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมท้ัง
ประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
   1.2.1.3 สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดต้ังปรับปรุง หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
   1.2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการนําไปประยุกต์ 
   1.2.1.5 รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
   1.2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 
   1.2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
   1.2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในช้ันเรียน
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
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  1.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทาง
ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง    โดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
   1.2.3.1 การทดสอบย่อย 
   1.2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   1.2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
   1.2.3.4 ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 
   1.2.3.5 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   1.2.3.6 ประเมินจากรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
เเล้ว ดังน้ันนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 
   1.3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 
   1.3.1.2 สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศ เพ่ือให้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
   1.3.1.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 
   1.3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
   การวัดมาตรฐานในข้อน้ีสามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็น
การเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 
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  1.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1.3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม 
   1.3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
  1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในช้ันเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจําเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวข้องกับ
คุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปน้ี  ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชาหรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่าง ๆ น้ี 
   1.4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกเเก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
   1.4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   1.4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   1.4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   1.4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
คุณสมบัติต่าง ๆ น้ีสามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรรมร่วมกัน 
  1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่มการทํางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืนข้ามหลักสูตรหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังน้ี 
   1.4.2.1 สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   1.4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   1.4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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   1.4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
   1.4.2.5 มีภาวะผู้นํา 
 
  1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็น
ของข้อมูล 
 
 1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1.5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
   1.5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   1.5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 
   1.5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม 
   การวัดมาตรฐานน้ีอาจทําได้ในระหว่างการสอนโดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหาและให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อ
นักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
 
  1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
  1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฏีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 
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   1.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ มีการนําเสนอต่อช้ันเรียน 
2) แผนท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF 
: HEd) 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
  2.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 
  2.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามสามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ 
  2.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
  2.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
  2.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
  2.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหาสาขาวิชา          วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
  2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  2.2.3 สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดต้ังปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกําหนด 
  2.2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการนําไปประยุกต์ 
  2.2.5 รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
  2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  2.2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
  2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  2.3.2 สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพ่ือให้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  2.3.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
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  2.3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
 
 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกเเก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
  2.4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  2.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  2.4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  2.4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง คุณสมบัติ
ต่าง ๆ น้ีสามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรรมร่วมกัน 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
  2.5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  2.5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม 
  2.5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  

 ความรับผดิชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้

3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ

1 FUNMA113 แคลคลูัส 1                 

2 FUNMA114 แคลคลูัส 2                  

3 FUNMA115 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย                 

4 FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์                 

5 FUNSC121 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                

กลุ่มวิชาชพีบงัคับ
1 FUNMA116 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กลุ่มวิชาชพีบงัคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 ความรับผิดชอบหลัก            ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ 
สื่อสาร และ 

การใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

1 BSCCS103 จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์                              

2 BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                              

3 BSCCS105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบ 
และองค์กร 

                             

4 BSCCS201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์                              

5 BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น                              

6 BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                              

7 BSCCS302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                              

8 BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                              

9 BSCCS304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                              
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ 
สื่อสาร และ 

การใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
10 BSCCS402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม                      

11 BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล                              

12 BSCCS404 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี                              

13 BSCCS405 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

                             

14 BSCCS409 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ                              

15 BSCCS501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                              

16 BSCCS502 ระบบปฏิบัติการ                             

17 BSCCS701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์                              

18 BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                              

19 BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                              

20 BSCCS704 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์                              

21 BSCCS706 ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                              
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ 
สื่อสาร และ 

การใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1 BSCCS106 ความเป็นผู้ประกอบการสําหรับการพัฒนา
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 

                             

2 BSCCS107 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต                              

3 BSCCS108 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์                              

4 BSCCS109 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                              

5 BSCCS110 โปรแกรมสําเร็จรูป                          

6 BSCCS204 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก                              

7 BSCCS205 การประมวลผลภาพ                              

8 BSCCS206 เทคโนโลยีสื่อประสม                              

9 BSCCS208 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ                              

10 BSCCS209 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ                         

11 BSCCS210 ห่วงโซ่บล็อก                         

12 BSCCS211 เทคโนโลยีเสมือน                          

13 BSCCS307 การโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่                              
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ 
สื่อสาร และ 

การใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
14 BSCCS308 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่                              

15 BSCCS309 หลักการภาษาโปรแกรม                              

16 BSCCS310 การเขียนโปรแกรมเฟรมเวิร์ด                             

17 BSCCS311 การทดสอบซอฟต์แวร์                            

18 BSCCS406 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์                              

19 BSCCS407 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์                              

20 BSCCS408 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย                              

21 BSCCS411 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน                          

22 BSCCS503 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟส
ซิ่ง 

                             

23 BSCCS504 ดิจิทัลเบื้องต้น                              

24 BSCCS505 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี                              

25 BSCCS506 เทคโนโลยีระบบฝังตัว                              

26 BSCCS507 อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง                              

27 BSCCS604 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย                              
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ 
สื่อสาร และ 

การใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
28 BSCCS605 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                              

29 BSCCS606 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น                           

30 BSCCS607 ข้อมูลขนาดใหญ่                          

31 BSCCS608 การเรียนรู้ของเครื่องจักร                          

32 BSCCS609 การเรียนรู้เชิงลึก                          

33 BSCCS610 การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล                         

34 BSCCS707 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                              
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4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชา และ 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 
PLO 1 : มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตนคติที่ดีในการประกอบวิชาชพี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม 
Sub PLO1 : 1A ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจรยิธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต (LO 2.1.1) 

      1B มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม (LO 2.1.2) 
     1C มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามสามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ 
                     ลําดับความสําคัญ (LO 2.1.3)                 
     1D เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ 
                     เป็นมนุษย์ (LO 2.1.4) 
     1E เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม (LO 2.1.5) 
          1F มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ (LO 2.1.7) 
     1G สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม (LO 2.4.3) 
         1H มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม (LO 2.4.4)         

      1I  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง 
           แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม (LO 2.4.5) 
      1J มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

                     คุณสมบัติต่าง ๆ น้ีสามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรรมร่วมกัน (LO 2.4.6) 
PLO 2 : มีความรู้ และทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  เพื่อศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่
เก่ียวข้องได้ 
Sub PLO2 : 2A สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม (LO 2.1.6 ) 
                2B มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา           
                      วิทยาการคอมพิวเตอร์ (LO 2.2.1)                 
         2C สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดต้ังปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ  
                     ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกําหนด (LO 2.2.3) 
              2D สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการนําไปประยุกต์  
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                    (LO 2.2.4) 
         2E รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง (LO 2.2.5) 

      2F มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ (LO 2.2.6) 

         2G คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ (LO 2.3.1) 
       2H สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพ่ือให้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

           (LO 2.3.2) 
       2I สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ (LO 2.3.3) 
       2J สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่าง 
           ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (LO 2.4.1) 
      2K สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกเเก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน 
           กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน (LO 2.4.2) 
      2L มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์    
          (LO 2.5.1)                 

PLO 3 : มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ประยุกต์กับงานด้านอ่ืน ๆ ได้ 
Sub PLO3 : 3A สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์ 
                     ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา (LO 2.2.2) 
     3B มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง (LO 2.2.7) 

3C สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เ ก่ียวข้อง                   
(LO 2.2.8)                  

     3D สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  
          (LO 2.3.4) 
     3E สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง     
          สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ (LO 2.5.2) 
     3F สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อ 
          การนําเสนออย่างเหมาะสม (LO 2.5.3) 
     3G สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม (LO 2.5.4) 
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5. ความคาดหวังของผลลพัธ์การเรียนรูเ้ม่ือสิ้นปีการศกึษา 
ปีการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลพัธ์การเรยีนรูเ้ม่ือสิน้ปีการศึกษา 

1 นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วม
ช้ัน รุ่นพ่ี และอาจารย์ผู้สอน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทําหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

2 มีความรู้และทักษะที่เก่ียวกับศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชากลุ่มพ้ืนฐาน
สําหรับการต่อยอดและประยุกต์ใช้ในศาสตร์วิชาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น 

3 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ในแต่ละกลุ่มเฉพาะตามวิชาชีพได้ รวมไป
ถึงการตระหนักถึงจริยธรรมและกฎหมายของคอมพิวเตอร์ 

4 มีทักษะจากการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มี
บุคลิกภาพที่ดี และสามารถปรับตัว พร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกงานได้ มี
ความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
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หมวดที่ 5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 การวัดผลการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังน้ี 
 

 
 1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  1.2.1 สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา สําเร็จ
ได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
  1.2.2 สําหรับการลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 7 ปีการศึกษา 
สําเร็จได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

 
 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
 ก 

ข+ 
ข 
ค+ 
ค 
ง+ 
ง 
ต 
ถ 
ม.ส. 
พ.จ. 
ม.จ. 
ม.น. 

หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 
หรือ 

A 
B+ 

B 
C+ 
C 
D+ 

D 
F 
W 
I 
S 
U 
Au 

4.0
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเย่ียม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา   ที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการ            
จนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน   ในระดับรายวิชา                  
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธ์ิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
  2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 
  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
  2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 
  2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
  2.2.5 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและ
วางขาย (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคม
และประเทศชาติ และ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  



126 
 

 

หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนการวิจัย 
และการบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชา
ชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาที่เก่ียวข้องทางสาขาคอมพิวเตอร์ 
  2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือปรับปรุงองค์ความรู้ที่มีอยู่  เพ่ือพัฒนาการเรียน    
การสอน และสร้างความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยและหรือการบริการวิชาการ 
  2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
  2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 
การประกันคณุภาพหลักสตูร 

 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังน้ี 
 1.1 มีจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ
แล้ว 
 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน และมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
 1.4 มีการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด       
ปีการศึกษา 
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2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวข้อต่อไปน้ี 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามกับผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีโดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาดังต่อไปน้ี  

3.1.1 การรับสมัครนักศึกษามีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตา
ประเภทต่าง ๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.1.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ 
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และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมี
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1) สอบข้อเขียนซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความเช่ียวชาญใน
การออกข้อสอบลักษณะต่าง ๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัครเพ่ือให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังน้ี 

- วิชาศึกษาทั่วไป 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 
- วิชาชีพเฉพาะสาขา 
ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 
2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ 
3) สอบสัมภาษณ์/ สอบปฏิบัติ 
4) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยสามารถเลือกดําเนินการให้ตรงตามความเหมาะสม
ของนักศึกษา ดังต่อไปน้ี 

3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ หรือการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ 
3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ (สําหรับผู้ที่มีผลสอบภาษาอังกฤษตํ่ากว่า 

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) 
3.2.3 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 3.2.4 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
3.3 การส่งเสริมและพฒันานักศกึษาโดยการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา

และบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี เช่น 

1) การจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือช้ีแจงรับฟังกฎ ระเบียบใน
การศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะแนะนําการ
เตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้ทํางานเป็นทีม ให้นักศึกษา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการและกิจกรรมรวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาทางวิชาการ เช่น การลงทะเบียน ควรดําเนินการอย่างไร เป็นต้น 

2) การจัดโครงการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3 เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ 
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3) การจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ หรือแนะแนวการสมัครงาน หลังจบการศึกษา
ในช้ันปีที่ 4 

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ดังน้ี 

1) วางแผนกิจกรรมจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน เพ่ือนําความรู้ที่ได้ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยวัดผลสัมฤทธ์ิจากผลการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชาติ 

2) ฝึกฝนให้นักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะสารสนเทศ โดยนําความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอ่ืน ๆ เช่น การสร้างสื่อหรือมัลติมีเดียสําหรับงานนําเสนอผลงานต่าง ๆ 

3) ดําเนินการเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ กิจกรรมดํานาเฉลิมพระเกียรติของนักศึกษาน้องใหม่ การเข้าร่วมอบรมจริยธรรม เป็นต้น 

4) ดําเนินการตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ 
5) สรุปผลการดําเนินการและทบทวนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม และ

ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา เช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

3.4.1 มีการสํารวจจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่ศึกษา
ต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ 

3.4.2 มีการดําเนินการสํารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.3 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
                4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร มีกลไกและขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุม เพ่ือวางแผนขออัตรากําลังทดแทนอาจารย์ที่ลาออกและ
ร่วมกันกําหนดคณุสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร  

2) อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งรายละเอียด คุณสมบัติของอาจารย์ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ของเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ดําเนินการ ส่งเร่ืองการรับสมัคร เป็นผู้กําหนดวันประกาศรับสมัคร วันสอบสัมภาษณ์ 
และวันประกาศผลการคัดเลือก  
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3) ฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ ให้หลักสูตร พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ และฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ดําเนินการจัดทําคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ 

4) ดําเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ และฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ นําผลการ
คัดเลือกอาจารย์ ประกาศผลผ่านระบบเว็ปไซต์ 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายช่ืออาจารย์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปยังฝ่าย
วิชาการของคณะ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

6) ฝ่ายวิชาการของคณะพิจารณาตรวจสอบและนําเสนอรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าสู่
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะให้ความเห็นชอบก่อนนําเข้าสู่การพิจารณาผ่านสภาวิชาการและ
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ มีกลไกและขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1) หลักสูตรจัดทําแผนการบริหารอาจารย์โดยประชุมร่วมกันถึงการจัดลําดับของอาจารย์ที่
ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และวางแผนในการพัฒนาการอาจารย์ประจําหลักสูตรในการสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2) หลักสูตรเสนอรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ให้แก่คณะ และจัดส่งต่อไปยังกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3) หลักสูตรเสนอรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก่
คณะและจัดส่งต่อไปยังกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

4) หลักสูตรได้จัดทําแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีกลไกและขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้แก่ การลาศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอก โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ  
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดย

มีฝ่ายบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัย ร่วมกันดําเนินการ 
4.2 คุณภาพอาจารย์  

- ร้อยละ 40 ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

- ร้อยละ 40 ของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

- ร้อยละ 20 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร/อาจารย์
ประจําหลักสูตร 
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- จํานวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําลักสตูรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตรอย่างน้อย 1 บทความต่อปี 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์คงอยู่จํานวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ต่อ

อาจารย์ประจําหลักสูตร  

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
หลักสูตรจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในด้านต่าง ๆ 

คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการบริหารหลักสูตร ต้องอยู่ในระดับดี 

 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร  
-  ระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรมีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการ

กํากับ 
คุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  

1) แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากอาจารย์ประจําในสาขาวิชา 
2) สํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรนําข้อมูลที่ได้เข้าวาระการประชุม เพ่ือหารือเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ประกอบการ เข้าร่วม

ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ในการออกแบบหลักสูตรและกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงงาน สอดคล้องกับคุณภาพของบัณฑิตตรงตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

5) นําหลักสูตรเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะ สภา
วิชาการ และอนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย กองการศึกษาของมหาวิทยาลัยนําหลักสูตรที่ผ่านการ
อนุมัติเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
      5.2.1 การกํากับระบบการจัดผู้สอน โดยหลักสูตรเสนอช่ือผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน   หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะ
รายวิชาโดยมีกลไลและขั้นตอน ดังน้ี 

1) ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน จึงได้มีการพิจารณากําหนดผู้สอน เพ่ือให้ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
ใกล้เคียงกัน 

2) นอกจากน้ีในบางรายวิชา หลักสูตรกําหนดผู้สอนมากกว่า 1 คน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
กับผู้สอนให้มีความหลากหลาย เช่น วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  

3) หากอาจารย์ผู้สอนคนใดมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนตํ่ากว่า 3.51 
คะแนน หรือมีข้อท้วงติงจากนักศึกษา ทางหลักสูตรจะเชิญอาจารย์ผู้น้ันมาช้ีแจงทําความเข้าใจ และวาง
แนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

4) หากผลการประเมินของนักศึกษาในบางรายวิชา   ที่มีจํานวนนักศึกษาถอนรายวิชา
หรือ    ไม่ผ่านจํานวนมาก จะต้องนํามาพิจารณาร่วมกันในหลักสูตรว่า อาจารย์ยังเหมาะสมที่จะสอนใน
รายวิชาน้ันอีกหรือไม่ รวมถึงการสังเกตหรือสัมภาษณ์ของนักศึกษา เพ่ือนํามาพิจารณาจัดสรรอาจารย์ใน
รายวิชาน้ันๆ 

5) หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เฉพาะรายวิชา 
    5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังน้ี 

1) ในรายวิชาเดียวกันกําหนดให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรด
ร่วมกันหรือใช้เกณฑ์เดียวกัน 

2) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เช่น โครงการปรับพ้ืน
ฐานความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

3) มีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา เช่น การจัดโครงการอบรมหรือพัฒนา
เสริมทักษะความรู้อ่ืน ๆ 

4) มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้หรือศึกษาจากกรณีศึกษา
ที่มีอยู่จริง เพ่ือนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

5) มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเปิดสอนรายวิชาตามความถนัดของ
อาจารย์ หรือความต้องการของนักศึกษา หรือรายวิชาที่ทันสมัยต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 

6) มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์ ดังน้ี นักศึกษาติดต่อแหล่งฝึกงาน
เอง แล้วนํามาเสนออาจารย์ที่ควบคุมรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา จากน้ันคณะกรรมการหลักสูตรจะ
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ร่วมกันพิจารณาแหล่งฝึกงานหรือสหกิจศึกษาดังกล่าว ว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ หลังจาก
น้ันจึงดําเนินการตามข้ันตอน แต่ถ้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทางหลักสูตรจะเสนอแหล่งฝึกงานที่เคยรับ
นักศึกษา ให้นักศึกษาพิจารณาแทน 

7) อาจารย์ทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาและสอนให้ตรงกับประมวลรายวิชา 
 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 1. กําหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยวัดจากผลการเรียนคะแนนสอบกลางภาค

เรียนและสอบปลายภาคเรียน และช้ีแจงการตัดเกรดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรรับทราบ 
2. ดําเนินการจัดการเรียนรู้และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3, 4, 5, และ 6) 
3. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     มีการจัดดําเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการ
ดําเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังน้ี 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 
     คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา   สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
               6.2.1 ห้องเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด 40 ที่น่ัง  จํานวน 4 ห้อง 
6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด 60 ที่น่ัง  จํานวน 2 ห้อง 
6.2.1.3 ห้องบรรยายขนาด 120 ที่น่ัง  จํานวน 2 ห้อง 

            6.2.2 ห้องปฏิบัติการ มีดังนี ้
6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและการเขียนโปรแกรม จํานวน 5 ห้อง 

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  40 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  1 เครื่อง
3 อุปกรณ์สลับสญัญาณ (Switch HubUnManage24 Port)  2 เครื่อง
4 สายสัญญาณสาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์     40 ชุด 
5 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ (Projector)  1 เครื่อง
6 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  1 เครื่อง

  
 6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ห้อง 

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  40 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  4 เครื่อง
3 อุปกรณ์สลับสญัญาณ (Switch Hub Unmanage24 Port)  2 เครื่อง
4 อุปกรณ์สลับสญัญาณ (Switch Hub Managable24 Port)  5 เครื่อง
5 สายสัญญาณสาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์     40 ชุด 
6 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router)  4 เครื่อง
7 อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความม่ันคงของระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ (Firewall/IDS) 
 2 เครื่อง

8 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ (Projector)  1 เครื่อง
9 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  1 เครื่อง
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  6.2.3 ห้องสมุด 
         ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีหนังสือ  ตําราเรียน  
วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ข้อมูลจากห้องสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 
6.2.3.1 หนังสอืและตําราเรียนภาษาไทย   67,453 เล่ม 
6.2.3.2 หนังสอือ้างอิงภาษาไทย    2,496 เล่ม 
6.2.3.3 หนังสอืและตําราเรียนภาษาอังกฤษ     16,919 เล่ม 
6.2.3.4 หนังสอือ้างอิงอังกฤษ     18,303 เล่ม 
6.2.3.5 วิจัย       822 เล่ม 
6.2.3.6 วิทยานิพนธ์      251 เล่ม 
6.2.3.7 วารสาร      205 เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย    9,285 เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources     1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner     67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น     4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม     36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ     81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL) 363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library)    18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library)    4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project      206 เล่ม 

          
  6.2.4 ฐานข้อมูล  

6.2.4.1 ACM Digital Library 
6.2.4.2 H.W Wilson 
6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5 Web of Science 
6.2.4.6 SpringerLink – Journal 
6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 
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6.2.4.8 Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11 Education Research Complete 
6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13 ScienceDirect 
6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 
 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวข้องเพ่ือบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ
สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพ่ือบริการหนังสือตําราหรือ
วารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า

หอสมุดกลางและทําหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือตํารานอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศน
อุปกรณ์จะอํานวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์และต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการ
ใช้สื่อของอาจารย์ด้วย ดังรายละเอียดดังตาราง ต่อไปน้ี 

 
เป้าหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล

จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่ายแม่ข่าย อุปกรณ์ 
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้   ที่
เ พียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ ง
การศึกษาในห้องเ รียน  นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้

1.  จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ  
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การสอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง
สื่อสําหรับการทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี 
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเค ร่ืองมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษา

- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน 
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
จํานวนนักศึกษา ช่ัวโมงการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการ  และ
เครื่องมือ  ความเร็วของ
ระบบเพ่ือสนับสนุน ตลอด 
การศึกษา 
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เป้าหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ 

สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิด ที่มีทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และ พ้ืนที่ที่ นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลอง หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง
ด้วยจํานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการท้ังหนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ทั้ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 
5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการ
บริหารระบบ 

- จํานวนนักศึกษาลงเรียน
ใน วิ ช า เ รี ยนที่ มี ก า รฝึ ก
ปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
- สถิ ติของจํานวนการใช้
และการให้บริการ หนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิทัล  
- ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา     ต่อการ
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และการปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key performance indicator)  
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

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

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

    

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

    

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอน โดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
  ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดย 
  1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
  1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
  1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก 

2.1 นักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ว่าจ้างหรือผู้ประกอบการ 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก 
2.4 รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
   4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินผลนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
   4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 
 

ก. เหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร      
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา  
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร       

- คณะกรรมการดําเนินงาน 
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี                
พ.ศ. 2551 

ซ. คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
- แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร 
- แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ญ.  ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ฎ.  ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ฏ.  รายละเอียด มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจําเปน็ในการปรับปรุงหลกัสูตร 

 
 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ตามแผนพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้เกิดแรงผลักดันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้พ้ืนฐานเทคโนโลยีพัฒนานักศึกษาตาม
กระบวนการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เน้นผลติบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจทิลั
เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และอื่น ๆ  ความ
เจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานได้ง่าย มีความหลากหลาย การค้นหาข้อมูลข่าวสารที่สะดวกมากย่ิงขึ้น เกิดสังคมออนไลน์
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเกิดภัยคุกคามทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก 
ทั้งน้ีจําเป็นต้องใช้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์จํานวนมากท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  มีความเข้าใจในผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวช่วยช้ีนําและขับเคลื่อนให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของสังคมไทย และอีกเหตุผลหน่ีงเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ประเทศไทย (มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์) 
ดังน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่มีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์สอนให้ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มีความจําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ร่วมทั้งชุมชนท้องถิ่นในประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 17  จังหวัด
ภาคเหนือ  และเพ่ือผลิตนักวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์นักปฏิบัติการให้ความรู้  ความเข้าใจ  ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ  มีทักษะพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์เพียงพอแก่การทํางาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  
โดยให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความซื่อตรง  อดทน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
สรุปเป็นข้อ ๆ ได้น้ี  

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่ศาสตร์ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. ปรับเปลี่ยน เพ่ิมและลด บางรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาเพ่ือให้มีเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
3. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในบางวิชาให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงและทันสมัย 
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ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 

ปรัชญา 
สร้างบัณฑิต ให้มีปัญญา นําความรู้ไปแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และรอบรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ค้นคว้าวิจัยหาองค์
ความรู้เพ่ือจะนํามาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 

ปรัชญา
สร้างบัณฑิตนักปฎิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
ต่ออาชีพและสังคม   มีทักษะความรู้ ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ไปแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รอบรู้ทันต่อ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะศาสตร์การคํานวณ 
สามารถคิดเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และต่อยอดกับ
งานด้านอ่ืนได้ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น  
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักพัฒนาซอฟต์แวร์  
เจ้าหน้าที่ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน และสามารถเป็นผู้ประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ได้ 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เ ก่ี ย วข้ อ ง   และนํ า กลั บ ไป พัฒนา ชุมชนหรื อ
ประเทศชาติได้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย
เหตุและผล และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นรากฐานของคอมพิวเตอร์ 
ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานวิจัยและต่อยอด
ไปพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์  ต่อชุมชนท้องถิ่น
ภาคเหนือ หรือประเทศชาติ ได้ 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสํานึกต่อ
จรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพ     ด้าน
คอมพิวเตอร์  เช่น นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ทํางาน
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสํานึกต่อ
จรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และสังคม 
6. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องการเข้าสู่สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association 
of  Southeast  Asian  Nations  หรือ  ASEAN) และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552   
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงคข์องหลักสูตรกับรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทําขึ้นเพ่ือผลิตนักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การดําเนินงานทางธุรกิจและ
ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของ
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงจัดทําขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์ รองรับความต้องการในงานด้านคอมพิวเตอร์ ตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเน้นให้มีทักษะด้านปฏิบัติการ คิดเป็นทําเป็น และสามารถนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ทําให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชา
ต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ ดังน้ี 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้

ความสามารถด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบด้วยเหตุและผล และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 

BSCCS301
BSCCS302 
BSCCS405 

 
BSCCS406 
BSCCS403 
BSCCS104 
BSCCS201 

 
BSCCS503 

 
BSCCS308 
BSCCS504 
BSCCS307 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 
ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการ
อินเตอร์เฟสซิ่ง 
ภาษาโปรแกรมสมัยใหม ่
ดิจิทัลเบ้ืองต้น 
การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที ่
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

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

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

 
3(2-2-5) 

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

 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
FUNMA116
BSCCS402 
BSCCS501 

 
BSCCS502 
BSCCS204 
BSCCS205 
BSCCS208 
BSCCS309 
BSCCS408 

 
BSCCS505 

 
BSCCS209 
BSCCS606 
BSCCS608 
BSCCS609 
BSCCS409 
BSCCS310 
BSCCS210 
BSCCS211 
BSCCS304 
BSCCS404 
BSCCS202 

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
การประมวลผลภาพ 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
หลักการภาษาโปรแกรม 
การประมวลผลแบบขนานและแบบ
กระจาย 
ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี 
ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 
วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น 
การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 
การเรียนรู้เชิงลึก 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การเขียนโปรแกรมเฟรมเวิร์ด 
ห่วงโซ่บล็อก 
เทคโนโลยีเสมือน 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 
ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 

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

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

 
3(2-2-5) 

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

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถ
ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่เป็นรากฐานของ
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องหรืองานวิจัยและต่อยอดไป

BSCCS706
BSCCS707 
BSCCS701 
BSCCS703 
BSCCS704 

ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3(0-40-0)
1(0-3-1) 
1(0-3-1) 
3(0-6-3) 
6(0-40-0)
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ หรือ
ประเทศชาติ ได้ 

BSCCS303
BSCCS105 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถาน
ประกอบ และองค์กร 

3(2-2-5)
1(0-3-1) 

3. ผลิตบัณฑิตที่มเีจตคติที่ดี  มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู ้มีความสาํนึกต่อ
จรรยาบรรณอาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

BSCCS103
BSCCS706 
BSCCS108 
BSCCS701 
BSCCS109 
BSCCS409 
BSCCS411 
BSCCS311 

จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน 
การทดสอบซอฟต์แวร์ 

3(3-0-6)
3(0-40-0)
3(2-2-5) 
1(0-3-1) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบ
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์  เช่น นัก
วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที่ทํางานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และผู้ประกอบการด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

BSCCS104
BSCCS304 
BSCCS108 
BSCCS702 
BSCCS206 
BSCCS307 

 
BSCCS506 
BSCCS404 
BSCCS407 
BSCCS202 
BSCCS106 

 
BSCCS107 
BSCCS109 
BSCCS507 
BSCCS605 
BSCCS607 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสื่อประสม 
การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที ่
เทคโนโลยีระบบฝังตัว 
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 
การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 
ความเป็นผู้ประกอบการสําหรับการพัฒนา
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลขนาดใหญ ่

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

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

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
BSCCS610
BSCCS311 
BSCCS704 
BSCCS706 
BSCCS107 

การจัดรูปแบบการแสดงข้อมลู 
การทดสอบซอฟต์แวร์ 
สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต 

3(2-2-5)
3(2-2-5) 
6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุม่วิชา 
เกณฑ์ขั้นตํ่า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์ขั้นตํ่า
ของ มคอ.1 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
พ.ศ. 2565 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 30
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา 30 30
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  
  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 84 95 92
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 12 18 15
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 62 59
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่ได้กําหนด 15 18
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6

รวม 120 120 131 128
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรงุ 

 
1.หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  จํานวน 30 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ระดับปริญญาตรี 
- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ระดับปริญญาตรี 
-

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
1. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และ  
    มนุษยศาสตร ์

1. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และ   
    มนุษยศาสตร ์

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาในการดําเนิน
ชีวิต 

3(3-0-6)

GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

3(3-0-6) GEBSO501 การพัฒนาทักษะชี วิตและ
สังคม 

3(3-0-6) 

GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และกฎหมาย 

3(3-0-6) GEBSO502 ความ รู้ เ บ้ือง ต้นทางสั งคม 
เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

3(3-0-6) 

GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)

GEBSO106  จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต 
และการทํางาน 

3(3-0-6)

GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
และจิตวิทยาเชิงบวก 

3(3-0-6) 

GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 
GEBSO506 วัฒนธรรมและ เศรษฐ กิจ

สร้างสรรค์ 
3(3-0-6) 

GEBSO507 ศาสตร์ พ ระ ร าชากั บก า ร
พัฒนาที่ย่ังยืน 

3(3-0-6) 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การ
ในโลกยุคใหม่ 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต
GEBSO509 ม นุ ษ ย์ กั บ จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น

ศตวรรษที่ 21 
3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GEBSC101 คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ใ น

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) GEBSC401 คณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ ใ น 

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) 

GEBSC102  เ ทค โน โล ยีส า รสน เทศที่
จําเป็นในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็น 
ในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง
วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) GEBSC302 ม โนทั ศ น์ และ เทค นิคทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

3(3-0-6) 

GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือทํางานวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม 

3(3-0-6) 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา      3(3-0-6) GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่

ย่ังยืน 
3(3-0-6) 

GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
              เบ้ืองต้น 

3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 3. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) 

GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6)
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผู้

ประกอบวิชาชีพ 
3(3-0-6)

 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและ
การนําเสนอ 

3(3-0-6)
 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและ
การนําเสนอ 

3(3-0-6) 

GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น  3(3-0-6) 
GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาว

ต่างประเทศ 
3(3-0-6) GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาว

ต่างประเทศ 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC112 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการ
ทํางาน 

3(3-0-6) 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิศวกรรม 
3(3-0-6) 

GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจ 

3(3-0-6) 

4. กลุ่มวิชาสขุภาพ 4. กลุ่มวิชาสขุภาพ
GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสขุภาพ 3(3-0-6) GEBHT601  กิจกรรมเพ่ือสขุภาพ 3(2-2-5) 
GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 
3(3-0-6) GEBHT602 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) GEBHT603 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพ 
3(3-0-6) GEBHT604 นันทนาการเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพ 
3(2-2-5) 

5. กลุ่มวิชาบรูณาการ 5. กลุ่มวิชาบรูณาการ
GEBIN101  กระบวนการ คิดและการ

แก้ปัญหา   
3(3-0-6)

 
GEBIN701 กระบวนการคิดและการ

แก้ปัญหา   
3(3-0-6)

 
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)
GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)

GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอก
งามของมนุษย์ 

3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ .พ.ศ. 2565 
จํานวน 92 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง  หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาเฉพาะ  101 1. หมวดวิชาเฉพาะ  92
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  18 1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี 15
BSCCC201 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) FUNMA113 แคลคลูัส 1       3(3-0-6)
BSCCC202 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) FUNMA114 แคลคลูัส 2 3(3-0-6)
BSCCC203 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) FUNMA115 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6)
BSCCC207 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
BSCCS101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
               เบ้ืองต้น 

3(2-2-5) - -

BSCCS106 ขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์สําหรับ  
               วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

3(2-3-5) FUNSC121 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ 
               สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

1.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62 1.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59
BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมาย  
                คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมาย   
               คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6)

BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบ 
               ระบบ 

3(2-2-5) BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบ  
               ระบบ 

3(2-2-5)

BSCCS105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ใน        
               ชุมชน สถานประกอบ และ  
                องค์กร  

1(0-3-1) BSCCS105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ใน 
               ชุมชน สถานประกอบ และ 
               องค์กร  

1(0-3-1)

BSCCS201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
               คอมพิวเตอร์             

3(2-2-5) BSCCS201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
                คอมพิวเตอร์             

3(2-2-5)

BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 3(2-2-5) BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 3(2-2-5)
BSCCS301 การเขียนโปรแกรม 
               คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) BSCCS301 การเขียนโปรแกรม 
               คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5)

BSCCS302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) BSCCS302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง  หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 

BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
BSCCS304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) BSCCS304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5)
BSCCC217 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  3(3-0-6) FUNMA116 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  3(3-0-6)
BSCCS402 โครงสร้างข้อมูลและ 
               อัลกอริทึม 

3(2-2-5) BSCCS402 โครงสร้างข้อมูลและ 
               อัลกอริทึม 

3(2-2-5)

BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5)
BSCCS404 การวิเคราะห์และออกแบบ 
               ขั้นตอนวิธี           

3(2-2-5) BSCCS404 การวิเคราะห์และออกแบบ 
               ขั้นตอนวิธี           

3(2-2-5)

BSCCS405 การส่ือสารข้อมลูและระบบ
               เครือข่ายคอมพิวเตอร์           

3(2-2-5) BSCCS405 การส่ือสารข้อมลูและระบบ 
               เครือข่ายคอมพิวเตอร์           

3(2-2-5)

 BSCCS409 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
BSCCS501 องค์ประกอบและ   
               สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     

3(3-0-6) BSCCS501 องค์ประกอบและ 
               สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     

3(3-0-6)

BSCCS502 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) BSCCS502 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5)
BSCCS503 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และ
               การอินเตอร์เฟสซิ่ง            

3(2-2-5) ย้ายกลุ่มวิชาเลือก -

BSCCS701 สมัมนาวิทยาการ 
               คอมพิวเตอร์ 

1(0-3-1) BSCCS701 สมัมนาวิทยาการ 
               คอมพิวเตอร์ 
 

1(0-3-1)

BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
               คอมพิวเตอร์       

3(2-2-5) BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
               คอมพิวเตอร์       

3(2-2-5)

BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการ 
               คอมพิวเตอร์  

3(0-6-3) BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการ 
              คอมพิวเตอร์  

3(0-6-3)

BSCCS704 สหกิจศึกษาทางวิทยาการ 
               คอมพิวเตอร์ 

6(0-40-0) BSCCS704 สหกิจศึกษาทางวิทยาการ 
               คอมพิวเตอร์ 

6(0-40-0)

BSCCS705 การเตรียมโครงงานทาง 
               วิทยาการคอมพิวเตอร์           

3(0-6-3) - -

BSCCS706 ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการ 3(0-40-0) BSCCS706 ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการ 3(0-40-0)
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง  หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 

               คอมพิวเตอร์                             คอมพิวเตอร์              
1.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 1.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
BSCCS106 ความเป็นผู้ประกอบการ  
               สาํหรับการพัฒนาธุรกิจ 
               คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) BSCCS106 ความเป็นผู้ประกอบการ  
               สาํหรับการพัฒนาธุรกิจ 
               คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6)

BSCCS107 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน 
               อินเทอร์เน็ต 

3(2-2-5) BSCCS107 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน 
               อินเทอร์เน็ต 

3(2-2-5)

BSCCS108 ความปลอดภัยของระบบ 
               คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) BSCCS108 ความปลอดภัยของระบบ 
               คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5)

BSCCS109 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
               จดัการ  

3(2-2-5) BSCCS109 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
               จดัการ  

3(2-2-5)

 BSCCS110 โปรแกรมสําเร็จรูป 3(2-2-5)
BSCCS203 ระบบสารสนเทศเพ่ือ  
               สนับสนุนการตัดสินใจ 

3(2-2-5) - -

BSCCS204 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) BSCCS204 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
BSCCS205 การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) BSCCS205 การประมวลผลภาพ  3(2-2-5)
BSCCS206 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5) BSCCS206 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5)
BSCCS207 การเรียนรู้จํารูปแบบ  3(2-2-5) - -
BSCCS208 การประมวลผล  
               ภาษาธรรมชาติ  

3(2-2-5) BSCCS208 การประมวลผล      
               ภาษาธรรมชาติ  

3(2-2-5)

 BSCCS209 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 BSCCS210 หว่งโซ่บล็อก 3(2-2-5)
 BSCCS211 เทคโนโลยีเสมือน 

 
3(2-2-5)

BSCCS305 การวิเคราะห์และออกแบบ 
               เชิงวัตถุ 

3(3-0-6) - -

BSCCS306 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5) -
BSCCS307 การเขียนโปรแกรมสําหรับ 3(2-2-5) BSCCS307 การเขียนโปรแกรมสําหรับ 3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง  หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 

               อุปกรณ์เคลื่อนที               อุปกรณ์เคลื่อนที 
BSCCS308 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม ่ 3(2-2-5) BSCCS308 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม ่ 3(2-2-5)
BSCCS309 หลักการภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) BSCCS309 หลักการภาษาโปรแกรม 3(2-2-5)
 BSCCS310 การเขียนโปรแกรมเฟรมเวิร์ด 3(2-2-5)
 BSCCS311 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
BSCCS406 การบริหารเครือช่าย 
               คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) BSCCS406 การบริหารเครือช่าย 
               คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5)

BSCCS407 การโปรแกรมเครือข่าย  
               คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) BSCCS407 การโปรแกรมเครือข่าย   
               คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5)

BSCCS408 การประมวลผลแบบขนาน 
               และแบบกระจาย              

3(2-2-5) BSCCS408 การประมวลผลแบบขนาน 
               และแบบกระจาย               

3(2-2-5)

BSCCS409 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) ย้ายกลุ่มวิชาบังคับ -
 BSCCS411 การทดสอบเจาะระบบและ 

               การป้องกัน 
3(2-2-5)

BSCCS410 การสื่อสารไร้สาย  3(2-2-5) - -
 BSCCS503 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และ

               การอินเตอร์เฟสซิ่ง 
3(2-2-5)

BSCCS504 ดิจิทัลเบ้ืองต้น  3(2-2-5) BSCCS504 ดิจิทัลเบ้ืองต้น  3(2-2-5)
BSCCS505 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
               ภาษาแอสเซมบลี  

3(2-2-5) BSCCS505 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
               ภาษาแอสเซมบลี  

3(2-2-5)

BSCCS506 เทคโนโลยีระบบฝังตัว 3(2-2-5 BSCCS506 เทคโนโลยีระบบฝังตัว 3(2-2-5
BSCCS507 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง  3(2-2-5) BSCCS507 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง  3(2-2-5)
BSCCS601 เทคโนโลยีคลังขอ้มูลและ 
               เหมืองข้อมูล               

3(2-2-5) - -

BSCCS602 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) - -
BSCCS603 ชีวสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) - -
BSCCS604 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 3(2-2-5) BSCCS604 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 3(2-2-5)
BSCCS605 ระบบสารสนเทศทาง 3(2-2-5) BSCCS605 ระบบสารสนเทศทาง 3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง  หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 

               ภูมิศาสตร์               ภูมิศาสตร์
BSCCS707 หวัข้อพิเศษทางวิทยาการ 
               คอมพิวเตอร์              

1(0-3-1) BSCCS707 หวัข้อพิเศษทางวิทยาการ 
               คอมพิวเตอร์              

1(0-3-1)

 BSCCS606 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น 3(2-2-5)
 BSCCS607 ขอ้มูลขนาดใหญ ่ 3(2-2-5)
 BSCCS608 การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 3(2-2-5)
 BSCCS609 การเรียนรู้เชิงลึก 3(2-2-5)
 BSCCS610 การจัดรูปแบบการแสดง 

               ขอ้มูล 
3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 2. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
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ภาคผนวก ฉ 

รายนามคณะกรรมการจัดทาํหลักสูตร 
 
1. คณะกรรมการดําเนินงาน 
 1.1 นายปกรณ์ จันทร์อินทร์  ประธานกรรมการ 
 1.2 ผศ.นงนุช เกตุ้ย กรรมการ 
 1.3 นายวรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย กรรมการ 
 1.4 นายปกรณ์ สุนทรเมธ  กรรมการ 
 1.5 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง  กรรมการ 
 1.6 นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    2.1ด้านวิชาการ 
  รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธการ กรรมการบริหาร Founder iApp Technoloy Co., Ltd,  
  
 2.2 ด้านวิชาชีพ 
  ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภาษาและเชิงความหมาย 
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
 
 2.3 ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
  นายศิรเมศร์   อภิชัยวิโรจน์ ผู้จัดการบริษัทเยสไอแอม อินโนเวช่ัน 
  นายวิเลิศ  อธิชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท Ventures Company จํากัด และ

บริษัท Digital Agency จํากัด 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2551
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ภาคผนวก ซ 
คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา /  

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 

เกณฑ์กําหนดประเภทผลงานทางวิชาการ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ โดยให้เลือกกรอกเกณฑ์มาตรฐาน ลงในแบบฟอร์มประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจําหลักสูตร ข้อ 6.1-6.3  

เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน
ข้อ 1 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ;  0.8
ข้อ 2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ; 0.6
ข้อ 3 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ; 1
ข้อ 4 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน; 1
ข้อ 5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน; 0.4
ข้อ 6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอืผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์online;  
0.2

ข้อ 7 ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตําแหน่งทางวิชาการแล้ว;  1
ข้อ 8 ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ; 
1

ข้อ 9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2;  

0.6

ข้อ 10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ;  

0.2

ข้อ 11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 ;  

 

0.4

ข้อ 12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556; 

1
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เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน
ข้อ 13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่

ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1;  

0.8

ข้อ 14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ; 0
ข้อ 15 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน;  1
ข้อ 16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร; 1
ข้อ 17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร; 0.4
ข้อ 18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ; 1
ข้อ 19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง

วิชาการแล้ว;  
1

หมายเหตุ : ทีม่าจากระบบ checo
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    ลําดับที่ 1 
  

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร        อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  . 
2.  ชื่อ – สกุล                 นายปกรณ์  จนัทร์อินทร์  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ.

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2561
5.2 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550

5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545
 
6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลงัภายใน 5 ปปีฏิทิน) 
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

กรวิทย์ ทัพน้อย, ภูมิพงศ์ อารัญ, วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย และ ปกรณ์ จันทร์อินทร์*. (2563). การพัฒนาตู้
เกิดไก่โดยเทคโนโลยีไอโอที ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 

(CRCI 2020) แบบออนไลน์, วันที่ 2-3 กันยายน 2563, หน้า 508-516. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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ชัยวัฒน์ จันต๊ะวงค์, วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย และปกรณ์ จันทร์อินทร์*. (2562). ระบบควบคุมการ
เจริญเติบโตของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 

4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างย่ังยืน”

(CPUNC), วันที่ 9 ธันวาคม 2562. นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา. หน้า 337-346. 
(เกณฑ์ข้อ 10) 

ปกรณ์ จันทร์อินทร์, จิราธิป อ่อนด้วง, กฤษณธร สินตะละ, และเกชา คูหา. (2561). การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมการจําหน่ายโคเน้ือด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับจากบัตรประจําตัวสัตว์ กรณีศึกษา 
สหกรณ์การเกษตรโคเน้ือนันทบุรี จํากัด. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

(CRCI) ครั้งที่ 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก (เกณฑ์ข้อ 10) 

ปกรณ์ จันทร์อินท,ร์ กฤษฏา ยาใจ, และวรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย. (2561). แอปพลิเคชันคู่มือท่องเทียว
พิพิธภัณฑ์น่านโดยใช้คิวอาร์โค้ดบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น”. ในวันที่ 8-9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561. เพชรบูรณ์.  (เกณฑ์ข้อ 10) 
   6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพมิพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
    ไม่มี 
   6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
    ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 13 ปี  

 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์

 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เฟสซิ่ง 

 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

 ไม่มี  
    7.3  ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 ปีพ.ศ. 2538 – 2543  ช่างเทคนิค 
    บริษัท ซีเกท (Seagate) ประเทศไทย 
 ปีพ.ศ. 2543 – 2545  ช่างเทคนิค 
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    บริษัท ฟาปิเนท ประเทศไทย 
 ปีพ.ศ. 2545 – 2550  วิศวกรรมออกแบบระบบอัตโนมัติ 
    บริษัท เบลต้น ประเทศไทย 
           ปีพ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  

 ผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัยของวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิงานประชุมวิชาการระดับประเทศ       
 
 
                                                                (ลงช่ือ) ....................................... 

            (นายปกรณ์ จันทรอิ์นทร์) 
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 ลําดับที่ 2 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร        อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.  ชื่อ – สกุล                    นางนงนุช เกตุ้ย  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ.

5.1 ปรญิญาเอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปร.ด. เทคโนโลยี 2557

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2543

 
6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลงัภายใน 5 ปปีฏิทิน) 
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Ketui, Nongnuch, Tongtep, Nattapong, and Theeramunkong, Thanaruk. (2020, June). 
Discovering of Personal Name Prefix Patterns in Thai Researcher Corpus and Its 
Application. In 2020 17th International Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 

Technology (ECTI-CON) (pp. 275-278). (IEEE Copyright) (เกณฑ์ข้อ 11) 
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Kanitha Homjun, Worawit Fankamai, Sirilux Kaewsirirung, Nongnuch Ketui, Phachalapon 
Issaradunrongkul (2019). Using Similarity Measurement based on Image Feature 
for Gesell Figure Drawing Test Application. In Proceeding of the Joint International 

Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section 

Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications 

Engineering (ECTI DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-8, IEEE DOI 10.1109/ECTI-
NCON.2019.8692302, 2019, pp. 354-358 (IEEE Copyright) (เกณฑ์ข้อ 11) 

Ketui, Nongnuch, Wisomka, Warawut, Homjun, Kanitha (2019). Using Classification Data 
Mining Techniques for Students Performance Prediction. In Proceeding of the 

Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI 

Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and 

Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-8, IEEE DOI 
10.1109/ECTI-NCON.2019.8692227, 2019, pp. 359-363 (IEEE Copyright) ( เ กณ ฑ์ ข้ อ 
11) 

   6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Ketui, Nongnuch, Wisomka, Warawut, Homjun, Kanitha. Association Rule Mining with 

Permutation for Estimating Students Performance and Its Smart Education 
System, Journal of Computer, Vol. 30, No. 2, April 2019.pp. 93-102. (Scopus, Q2)) 
(เกณฑ์ข้อ 12) 

กรรชัย วงค์ไชยา ขนิษฐา หอมจันทร์ และ นงนุช เกตุ้ย (ตอบรับวันที่ 10 ธันวาคม 2561). การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวางแผนการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียว กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกระเจ๊ียบเขียว จ.พะเยา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา, 3(1) (มกราคม – มิถุนายน 2562), หน้า 16-26. (ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 11) 
นงนุช เกตุ้ย ขนิษฐา หอมจันทร์ วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย เดชาวัต ฤชุโรจน์ และอมิต โกชุ (ตอบรับวันที่ 12 

เมษายน 2562). การพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์โดยใช้เน้ือหาดิจทัล กรณีศึกษา
กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน. วารสารสักทอง: วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 6(2), 33-42. (TCI 2: ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 9) 
นงนุช เกตุ้ย วิโรจน์ มงคลเทพ บุศรินทร์ แซ่ลิ้ม ภานุวัฒน์ ผาบสละ และนราพร จันพิบูลย์ (2560). การ

พัฒนาระบบจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน เพ่ือสนับสนุนการประเมินผลปฏิบัติงาน. วารสารสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สทวท.), 4(1), 15-23. (TCI 2: ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 9) 
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6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ปี  

 ช่ือวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

 ช่ือวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 ช่ือวิชา ปัญญาประดิษฐ์ 

 ช่ือวิชา การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 

 ช่ือวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ปีพ.ศ. 2561 – 2562 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนางสาวปิยะธิดา วัชระภาสร นายดนัย 

สายสงวนสัตย์ นางสาวกลางกมล ใจวัง และนางสาวกัญจน์กมล ใจวัง 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

    7.3  ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 ปีพ.ศ. 2543 – 2548  โปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบ 
    บริษัท Northern Star Software,Co.Ltd จํากัด 
 ปีพ.ศ. 2545 – 2548  อาจารย์พิเศษประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ปีพ.ศ. 2560 – 2561  นักวิจัยวิเคราะห์ความต้องการระบบของโรงพยาบาลน่าน  
                              (Gap Analysis) 
ปีพ.ศ. 2561 – 2562 คณะกรรมการการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
ปีพ.ศ. 2563 – 2564  คณะกรรมการและรองหัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคเหนือ  
                               โครงการ 
พัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer 2020) 
ปีพ.ศ. 2563 – 2564  กรรมการตรวจรับและให้คําปรึกษา การพัฒนาโปรแกรมของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูน่าน 
ปีพ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัยของ

วารสารสักทอง: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

 ผู้ทรงคุณวุฒิงานประชุมวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ 

 คณะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) 

 กรรมการพิจารณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยร่วมกับ 

NECTEC 

 
                                                                       (ลงช่ือ) ...................................... 

                  (นางนงนุช เกตุ้ย) 
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 ลําดับที่ 3 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร        อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายวรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ.

5.1 ปรญิญาเอก - - - -
5.2 ปรญิญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557

5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2546
 
6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลงัภายใน 5 ปปีฏิทิน) 
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

กรวิทย์ ทัพน้อย ภูมิพงศ์ อารัญ วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย และ ปกรณ์ จันทร์อินทร์* การพัฒนาตู้เกิดไก่โดย

เทคโนโลยีไอโอที.ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (CRCI 2020) 
แบบออนไลน์ วันที่ 2-3 กันยายน 2563 หน้า 508-516. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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ชัยวัฒน์ จันต๊ะวงค์ วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย และ ปกรณ์ จันทร์อินทร์(2562).ระบบควบคุมการเจริญเติบโต
ของตายางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที.รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน”, วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นครสวรรค์ เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2562 หน้า 337-346. (เกณฑ์
ข้อ 11) 

Kanitha Homjun, Worawit Fankamai, Sirilux Kaewsirirung, Nongnuch Ketui, Phachalapon 
Issaradunrongkul (2019). Using Similarity Measurement based on Image Feature 
for Gesell Figure Drawing Test Application. In Proceeding of the Joint International 

Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section 

Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications 

Engineering (ECTI DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-8, IEEE DOI 10.1109/ECTI-
NCON.2019.8692302, 2019, pp. 354-358 (IEEE Copyright) (เกณฑ์ข้อ 11) 

วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย, นงนุช เกตุ้ย และ กิตติ อุดอ้าย(2562).การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจจับ
ขนาดมาตรฐานของกระเจ๊ียบเขียวด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ.รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ งที่ 5, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561. ตาก : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.หน้า 502-510. (เกณฑ์ข้อ 11) 

ปกรณ์ จันทร์อินทร์ กฤษฏา ยาใจ และวรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย.(2561). แอปพลิเคชันคู่มือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์

น่านโดยใช้คิวอาร์โค้ดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2561,วันที่ 8-9 มีนาคม 2561.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 
(PCRUNC2018)  หน้า 418-429(เกณฑ์ข้อ 11) 

วิโรจน์ แสนยอด วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย ขนิษฐา หอมจันทร์ และ ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์.(2560). การเปิด-

ปิดไฟโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง.รายงานสืบเน่ืองจากการการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําปี 2560 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2560” (Thailand Research Expo 2017). วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2560 (เกณฑ์ข้อ 11) 

   6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
นงนุช เกตุ้ย ขนิษฐา หอมจันทร์ วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย เดชาวัต ฤชุโรจน์ และอมิต โกชุ (ตอบรับวันที่ 12 

เมษายน 2562). การพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์โดยใช้เน้ือหาดิจทัล กรณีศึกษา
กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม อ.สองแคว จ .น่าน. วารสารสักทอง: วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 6(2), 33-42. (TCI 2: ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 9: 0.6) 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 - ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ปี  

 วิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

 วิชาโปรแกรมภาษาทางเลือก 

 วิชาการจัดการสารสนเทศ 

 วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 วิชาระบบปฏิบัติการ 

 วิชาภาษาโปรแกรม 

 วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

 วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม 

 วิชาปัญญาประดิษฐ์ 

 วิชาการจัดการฟาร์มพืช 

 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

 วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 วิชาอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง 

 โปรแกรมภาษาสมัยใหม่ 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี 
    7.3  ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
     ปีพ.ศ. 2547 – 2549  โปรแกรมเมอร์ 
    บริษัท Albiz Corp จํากัด 
 ปีพ.ศ. 2550 – 2551  โปรแกรมเมอร์ 
    บริษัท ThaiCom Management Group จํากัด 
 ปีพ.ศ. 2551 – 2557  โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบ และ Game Planner 
    บริษัท อ่อนนุช 20 จํากัด 
 ปีพ.ศ. 2558 – 2558  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน    
 
                                                                (ลงช่ือ)................. .................... 

                  (นายวรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย) 
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 ลําดับที่ 4 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร        อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  
2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์  
4. สงักัด                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ.

5.1 ปรญิญาเอก - - - -
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ 
2553

5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลงัภายใน 5 ปปีฏิทิน) 
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Kanitha Homjun, Worawit Fankamai, Sirilux Kaewsirirung, Nongnuch Ketui, Phachalapon 
Issaradunrongkul (2019). Using Similarity Measurement based on Image Feature 
for Gesell Figure Drawing Test Application. In Proceeding of the Joint International 

Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section 

Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications 

Engineering (ECTI DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-8, IEEE DOI 10.1109/ECTI-
NCON.2019.8692302, 2019, pp. 354-358 (IEEE Copyright) (เกณฑ์ข้อ 11: 0.4) 
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Ketui, Nongnuch, Wisomka, Warawut, Homjun, Kanitha (2019). Using Classification Data 
Mining Techniques for Students Performance Prediction. In Proceeding of the 

Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI 

Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and 

Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-8, IEEE DOI 
10.1109/ECTI-NCON.2019.8692227, 2019, pp. 359-363 (IEEE Copyright) ( เ กณ ฑ์ ข้ อ 
11: 0.4) 

กฤษฎายา ยาใจ, ขนิษฐา หอมจันทร์ และชัชชัย ดีสุหล้า (2563).การพัฒนาฟังก์ชันในโปรแกรมไม่โคร
ซอฟต์เอ็กเซลสําหรับการตัดเกรดในการประเมินผลการศึกษา.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ

พะเยาวิจัย, กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.วันที่ 23-24 มกราคม 2563. พะเยา: มหาวิทยาลัย
พะเยา. หน้า 201-210. (เกณฑ์ข้อ 10: 0.2) 

ขนิษฐา หอมจันทร์, นงนุช เกตุ้ย, ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง และ ชนาพร อ้วนทะนะ (2561). การพัฒนา
ระบบสืบค้นย้อนกลับของกระเจ๊ียบเขียว .ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการการวิจัย

และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก.หน้า 502-510 .(เกณฑ์ข้อ 10: 0.2) 

   6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Ketui, Nongnuch, Wisomka, Warawut, Homjun, Kanitha. Association Rule Mining with 

Permutation for Estimating Students Performance and Its Smart Education 
System, Journal of Computer, Vol. 30, No. 2, April 2019.pp. 93-102. (Scopus, Q2)) 
(เกณฑ์ข้อ 12: 1) 

กรรชัย วงค์ไชยา, ขนิษฐา หอมจันทร์ และ นงนุช เกตุ้ย (2562). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับวางแผนการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียว กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเจ๊ียบเขียว จ.
พะเยา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(1) 
(มกราคม – มิถุนายน 2562), หน้า 16-26. (ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 11: 0.4) 

นงนุช เกตุ้ย, ขนิษฐา หอมจันทร์, วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย, เดชาวัต ฤชุโรจน์ และอมิต โกชุ (2562). การ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์โดยใช้เน้ือหาดิจทัล กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน. วารสารสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สทวท.), 6(2), หน้า 33-42. (TCI 2: ThaiJO) (เกณฑ์ข้อ 9: 0.6) 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ปี  

 ช่ือวิชา ระบบฐานข้อมูล 

 ช่ือวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

 ช่ือวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 ช่ือวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต 

 ช่ือวิชา ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ 

 ช่ือวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
    7.3  ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  

ปีพ.ศ 2549 – 2554 โปรแกรมเมอร/์นักวิเคราะห์และดูแลระบบ 
บริษัทไทยรีพอร์ทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ จํากัด 

ปีพ.ศ 2554 – 2556 นักวิเคราะห์และดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่การตลาด 
บริษัทไทยรีพอร์ทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ จํากัด 

 
 
                                                                (ลงช่ือ) ................. ......................................... 

                (นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์) 
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 ลําดับที่ 5 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร        อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  
2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวศิริลักษณ์  แก้วศิริรุง่  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์  
4. สงักัด                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ.

5.1 ปรญิญาเอก - - - -
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2552

5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2550

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลงัภายใน 5 ปปีฏิทิน) 
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Kanitha Homjun, Worawit Fankamai, Sirilux Kaewsirirung, Nongnuch Ketui, Phachalapon 
Issaradunrongkul (2019). Using Similarity Measurement based on Image Feature 
for Gesell Figure Drawing Test Application. In Proceeding of the Joint International 

Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section 

Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications 

Engineering (ECTI DAMT-NCON), 978-1-5386-8072-8, IEEE DOI 10.1109/ECTI-
NCON.2019.8692302, 2019, pp. 354-358 (IEEE Copyright) (เกณฑ์ข้อ 11: 0.4) 
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ศิริลักษณ์  แก้วศิริรุ่ง และ ชัชชัย ดีสุหล้า (2561). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากการประเมินผลแบบผสมผสานทั้งส่วนทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5, 
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.หน้า 502-510 .
(เกณฑ์ข้อ 10: 0.2) 

ขนิษฐา หอมจันทร์, นงนุช เกตุ้ย, ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง และ ชนาพร อ้วนทะนะ (2561). การพัฒนา
ระบบสืบค้นย้อนกลับของกระเจี๊ยบเขียว .ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการการวิจัย

และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก.หน้า 502-510 .(เกณฑ์ข้อ 10: 0.2) 

   6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
 ไม่มี 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ปี  

 ไม่มี 
 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ปี  

 ช่ือวิชา การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ช่ือวิชา ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 

 ช่ือวิชา การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ช่ือวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต 

 ช่ือวิชา เทคโนโลยีสื่อประสม 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
    7.3  ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
          ไม่มี 
                                                                (ลงช่ือ) ..................................................... 

             (นางสาวศิริลักษณ ์ แก้วศิรริุ่ง) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ กับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 
 
1. คําอธบิายองค์ความรู้ที่จําเป็นในการประกอบวิชาชพี 

1) ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงเน้ือหาความรู้ที่เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งการออกแบบ และการนําไปประยุกต์ใช้งาน 

2) โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ หมายถึงเน้ือหาความรู้เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ โครง
สร้างดิสครีต พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี การประมวลผลเครือข่าย ภาษาใน
การเขียนโปรแกรม กราฟฟิกและการประมวลภาพ ระบบชาญฉลาด ระบบฏิบัติการ และศาสตร์การ
คํานวณ 

3) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ หมายถึงเน้ือหาความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม การนําเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์  ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี        
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบซอฟต์แวร์  

4) เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ หมายถึงเน้ือหาความรู้เก่ียวกับการนําซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ 

5) องค์การและระบบสารสนเทศ หมายถึงเน้ือหาความรู้ที่นําเสนอ องค์ประกอบ ลักษณะของ
องค์การ โครงสร้างขององค์การ และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินการขององค์การ เช่น การ
จัดการสารสนเทศ ประเด็นทางด้านสังคม จริยธรรม กฏหมายทางคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ 
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2. ตารางเปรยีบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

เนื้อหาความรู ้

 

องค์ความรู้ 
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วิชาพืน้ฐานวิชาชพี   
แคลคลูัส 1 X   
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย X   
สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ X   
แคลคลูัส 2 X   
ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ X   
กลุ่มวิชาชพีบงัคับ   
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   
จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ X   X
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ X X  X
วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบ และองค์กร   X
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ X X  
ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น X X X 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ X X  
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ X X  
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ X X  
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ X X  
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข X   
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เนื้อหาความรู ้
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โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ X X  
ระบบฐานข้อมูล X   
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี X X  
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ X X   
กลุ่มฮาร์ดแวรแ์ละสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ X X X X 
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ X X   
ระบบปฏิบัติการ X   
กลุ่มวิชาชพีเลือก   
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   
ความเป็นผู้ประกอบการสําหรับการพัฒนาธุรกิจคอมพิวเตอร์   X
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต  X X
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ X   
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   X
โปรแกรมสําเรจ็รูป  X 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก X X 
การประมวลผลภาพ X X  
เทคโนโลยีสื่อประสม  X 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ X X  
ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ  X X
ห่วงโซ่บล็อก X X 
เทคโนโลยีเสมอืน X X 
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เนื้อหาความรู ้
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กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   
การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ X X X 
ภาษาโปรแกรมสมัยใหม ่ X X 
หลักการภาษาโปรแกรม X X  
การเขียนโปรแกรมเฟรมเวิร์ด X X 
การทดสอบซอฟต์แวร์ X X  
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ X X   
การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ X X  
การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย X X X  
การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน X X X 
กลุ่มฮาร์ดแวรแ์ละสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟสซิ่ง X X X  
ดิจิทัลเบ้ืองต้น X X   
ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี X X X  
เทคโนโลยีระบบฝังตัว X X X 
อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง X X X 
กลุ่มวิทยาการข้อมูล   
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย X X 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ X X 
วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น X X X 
ข้อมูลขนาดใหญ ่ X X 
การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร X X 
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เนื้อหาความรู ้
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การเรียนรู้เชิงลึก X X 
การจัดรูปแบบการแสดงข้อมลู X X 
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ภาคผนวก ฎ 
รายละเอียด มคอ.1 
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