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ก 
 

คํานํา 

 

 เปนท่ียอมรับในปจจุบันวาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งกับทุกกิจกรรมใน

หนวยงานสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในแตละกิจกรรมก็จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี

ผูใชงานสามารถใชงานได ซ่ึงโปรแกรมเหลานั้นมีท้ังโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีหนวยงานซ้ือหรือจัดหามาใช และ

โปรแกรมท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนเองโดยบุคลากรทางคอมพิวเตอรของหนวยงานนั้น ๆ การท่ีบุคคลจะ

สามารถพัฒนาโปรแกรมเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดนั้น บุคคลนั้นตอง

เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีความรูความชํานาญในโครงสรางการทํางานของ

อุปกรณ มีเขาใจในกระบวนการสรางโปรแกรมทางคอมพิวเตอรเชื่อมโยงเครือขายงานระบบสารสนเทศได 

โดยบุคคลท่ีจะสามารถสรางหรือประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรไดนั้น จะตองไดรับการศึกษา ฝกทักษะและ

ฝกฝนในสายวิชาคอมพิวเตอรโดยตรงใหเกิดความชํานาญ 

 ปพุทธศักราช 2552 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552” และไดประกาศใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ปรับปรุงหลักสูตรทางคอมพิวเตอร ให

สอดคลองกับมาตรฐานดังกลาวภายในปการศึกษา 2565 โดยในมาตรฐานดังกลาวนี้ กําหนดใหมีสาขาวิชา

คอมพิวเตอร 5 สาขาวิชา โดยหนึ่งในนั้นไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนสาขาวิชาท่ีคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีความพรอมท้ังบุคลากร

และทรัพยากร จึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรเปดดําเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรูความสามารถสูตลาดแรงงานตอไป 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

หมวดท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก 25531961102021 

1.2 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology  
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

2.1 ช่ือเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2.2 ช่ือยอภาษาไทย วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Information Technology) 

2.4 ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Sc. (Information Technology) 
 

3.  วิชาเอก  

 ไมมี 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 131 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

 5.3 ภาษาท่ีใช 

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาท่ีเปนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีมีสมรรถนะการใชภาษาไทยในระดับดี 
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 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

    ไมมี 

    5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

    ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

6.2 เปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 เปนตนไป 

6.3 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เม่ือการประชุม

ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

6.4 ไดรับอนุ มั ติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เ ม่ือการประชุม                   

ครั้งท่ี 166(ส.ค.64) วันท่ี 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

6.5 ไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเก่ียวกับวิชาการ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 24 เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2564 

6.6 ไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเก่ียวกับวิชาการ  เม่ือการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 19  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

6.7 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุมครั้งท่ี 3/2564  

เม่ือวันท่ี 26 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2564  

6.8 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552  ในปการศึกษา 2567 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1  นักวิชาการคอมพิวเตอร            8.2  เจาหนาท่ีบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.3  ผูดูแลระบบเครือขาย                8.4  นักพัฒนาเว็บไซต 

8.5  นักวิเคราะหและออกแบบระบบ  8.6  นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร 

8.7  ผูจัดการโครงการสารสนเทศ 8.8  ผูดูแลและออกแบบระบบฐานขอมูล 

8.9  นักออกแบบและพัฒนางานกราฟกและสื่อประสม 

8.10  ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

1 นายรุง หมูลอม 

363020006xxxx 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร-คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร

เหนือ 

2548 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย 

2 นายธานินทร สินพรมมา 

363990002xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ) 

ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร-คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร

เหนือ 

2549 

 

2538 

อาจารย 

3 นายอํานาจ ทับเกิด 

362050010xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร 

2546 

 

2536 

ผูชวยศาสตราจารย 

4 นายวันชนะ จูบรรจง 

164060009xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2553 

อาจารย 

5 นางสาวกฤตาพร พัชระสุภา 

363010005xxxx 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2546 

2544 

ผูชวยศาสตราจารย 

หมายเหตุ: ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

1 นายธิติวัฒน  ตาคํา 

352010029xxxx 

ปร.ด (สารสนเทศศึกษา) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วิทยาลัยครูเชียงใหม  

2558 

2547 

2537 

อาจารย 

2 นายนราวิชญ  ความหม่ัน 

357110042xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถาบันราชภัฏลําปาง 

2545 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย 

3 นางสาวคนึงนุช  สารอินจักร 

352010113xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ) 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏลําปาง 

2548 

2545 

อาจารย 

4 นางสาวสุขุมาล  ตั้วสกุล 

153990004xxxx 

วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ) 

วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2550 

อาจารย 

5 นายวชิระ  หลอประดิษฐ 

352010070xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ) 

วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2551 

2547 

อาจารย 

หมายเหตุ: ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

1 นางสาวคัชรินทร  ทองฟก 

365990074xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (การศึกษา) 

บธ.บ  (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิทยาลัยภาคกลาง 

2548 

2543 

2542 

อาจารย 

2 นางสาวอมิตตา คลายทอง 

365990007xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2546 

อาจารย 

3 นางสาวศิริจรรยา  จันทรมี 

365990024xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2546 

อาจารย 

4 นางสาววิไรวรรณ แสนชะนะ 

365080094xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

2558 

2549 

ผูชวยศาสตราจารย 

5 นางสาวเพ็ญศิริ  ใจวัน 

365010104xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

2546 

อาจารย 

หมายเหตุ: ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคลองกับสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณา

ตามรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซ่ึงเปนแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิบัติการในชวง 5 เขาสูปท่ี 2 ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)  ซ่ึง

ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักนําทางในการ

ขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ในชวงเวลาท่ีท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยอยูในสภาวะท่ีตองเผชิญ

กับความทาทายจากภายนอกและภายในประเทศท่ีมีความผันแปรสูงและมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งข้ึน อันเปนผลสืบเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอจํากัดของ

โครงสรางภายในประเทศในหลายมิติ ทิศทางการพัฒนาประเทศบนหลักของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอง

กับเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ือใหประเทศไทย

สามารถสรางสรรคโอกาสจากท้ังความทาทายภายนอกและเสริมสรางความเขมแขงจากภายใน ใหสามารถ

เติบโตไดอยางม่ันคงทามกลางความผันแปรท่ีเกิดข้ึนรอบดาน เพ่ือนําพาประเทศไปสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน” การกําหนดจุดหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะของอาเซียน และจุดมุงหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเปน

เครื่องมือจะกอเกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ทักษะระดับสูงจํานวนมากเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามกลยุทธการพัฒนาท่ีกําหนดไว  นอกจากนี้หลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศยังเปนหลักสูตรท่ีรองรับอุตสาหกรรมท่ีมีเปาหมายหลักของประเทศท้ัง (10 S-Curve 

และ 5 New S-Curve) ตามนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีเนนเศรษฐกิจดิจิทัลและโมเดลการพัฒนาประเทศ

ไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตลอดจนสอดคลองภารกิจในการพัฒนากําลังคนและเรงสรางองคความรูดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรรมของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ัง

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีตองการสรางอัตลักษณของ

นักศึกษา ไดแก บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐาน (Hands-on) อีกดวย 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาหลักสูตรไดพิจารณาถึงสถานการณความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิถี

การดําเนินชีวิตของประชาชนในชวงเวลาท่ีตองเผชิญกับปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 และหลังสถานการณสิ้นสุดลง การขยายตัวธุรกิจและบริการทางสังคมท่ีใชดิจิทัลแพลตฟอรมตาง ๆ มี
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เพ่ิมมากข้ึน กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีดําเนินการโดยใชรูปแบบท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช

หรือเปนพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรม สื่อสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนต ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

ตลอดจนสมรรถนะของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ สมารทดีไวซ  เครือขายการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน การรับและสงขอมูลขาวสาร เนื้อหาความรูในรูปแบบตาง ๆ สามารถทําไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี กอปรกับราคาและคาใชจายเก่ียวกับอุปกรณทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

ถูกลง สงผลใหการดําเนินชีวิตของประชาชนท้ังในมิติทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และดาน

อ่ืน ๆ มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขาเปนปจจัยหลักในการดําเนินงานอยางแพรหลายเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  สังคม

ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต การเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยความตองการทางธุรกิจ การใชชีวิตในสังคมในยุคใหม จึงเปนความ

จําเปนท่ีสถาบันการศึกษาจะตองพัฒนาหลักสูตรท่ีสรางบัณฑิตท่ีเปยมไปดวยสมรรถนะและทักษะชั้นสูง

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ตลอดจนทักษะของมนุษยใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความยั่งยืนตอไป 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร        

พ.ศ. 2552 

12.1.2 กําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 และใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯ 

12.1.3 จัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ ทําหนาท่ีกํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง 

12.1.4 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการณปจจุบัน 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมท่ีมีการเรียนรูอยางไมหยุดนิ่งและวัฒนธรรม

ท่ีหลากหลายท่ีมีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุงจัดการศึกษาดานวิชาชีพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล มีการ

สรางกระบวนการวิจัย แลวนําไปถายทอดองคความรูสูชุมชนไมวาเปนทางศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม อีกท้ังยกระดับและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการดวยการเทคโนโลยีใหม ๆ ใหนํามาใชเปนองค

ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรตอไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสาร 
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สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและคุมคา และสามารถ

ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลุมรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป เปนกลุมรายวิชาท่ี

นักศึกษาจะตองไปเรียนในคณะอ่ืนประกอบดวย กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชา

ภาษา กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ รวมถึงกลุมวิชาดานการบริหารธุรกิจ 

การจัดการเรียนการสอนนั้น จะมีการประสานงานกับสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีจัดรายวิชาท่ีนักศึกษา

จะตองไปเรียน โดยวางแผนรวมกันระหวางผูเก่ียวของตั้งแตผูบริหารและอาจารยผูสอนซ่ึงอยูตางคณะ เพ่ือ

กําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการ

เรียนรูตามหลักสูตร สวนนักศึกษาท่ีมาเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีนั้น ตองมีการประสานงานกับคณะตน

สังกัดเพ่ือใหทราบถึงผลการเรียนรูของนักศึกษาวาสอดคลองกับหลักสูตรท่ีนักศึกษาเหลานั้นเรียนหรือไม 
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หมวดท่ี 2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรท่ีมุงม่ันการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะพรอมใน

การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ เพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน สังคม และ

ประเทศ 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

  เนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศและชุมชนใหกาวหนาพรอม

แขงขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกและตอบสนองตอชุมชน ซ่ึงตองการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มีขอมูลและสารสนเทศท่ี

พรอมและเพียงพอตอการวางแผนและตัดสินใจ อันจะเปนองคประกอบท่ีเขมแข็งในการพัฒนาประเทศ

ตอไป 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะ โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร เชื่อมโยงกับองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบูรณาการ 

เชน การวิเคราะหและออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและอุปกรณเคลื่อนท่ี การจัดการ

ฐานขอมูล คลังขอมูล การจัดการขอมูลมหัต ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบความม่ังคงปลอดภัย เพ่ือ

แกปญหา พัฒนาปรับปรุงระบบงาน และสรางนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการใชเปน

พ้ืนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน หรือนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได 

  1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทัดเทียมในระดับสากล เพ่ือสามารถประกอบอาชีพท้ังในหนวยงานของรัฐ เอกชน และการประกอบอาชีพ

อิสระ เชน นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) ผูดูแลระบบ (System Administrator) ผูผลิตซอฟตแวร 

(Software Developer/Programmer) ผูดูแลระบบและจัดการฐานขอมูล (Database Administrator) 

ผูบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network Administrator) นักออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 

(Multimedia and Graphic Designer) เปนตน  

  1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหม่ันเพียร ใฝรู มี

ความสํานึกตอจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 

  1.3.4 เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยใชประเด็นปญหา หรือขอมูลระดับทองถ่ินใน

การตั้งสมมติฐานเชื่อมโยงกับองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํากลับไปใชแกไขและพัฒนาชุมชน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีมาตรฐานไมต่ํา

กวาท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2552 กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จ า ก ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ

มาตรฐานสากล 

- ติดตามประเ มินผลหลักสูตร

อยางสมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- ร าย ง านผลการประ เ มิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของธุรกิจ และ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความตองการของผูประกอบการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ

สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู 

ความสามารถในการทํางาน

ของบัณฑิต  โดย เฉลี่ ย ใน

ระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอนและบริการวิชาการ ให

มีประสบการณจากการนํ า

ค ว า ม รู ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน

ก า ร ส อ น ใ ห ทํ า ง า น บ ริ ก า ร

วิชาการแกองคกรภายนอก 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหทํางานการวิจัยเพ่ือ

การเรียนการสอนและชุมชน 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ

ตออาจารยในหลักสูตร 

- ปริมาณงานวิจัยตออาจารย

ในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

 ใชระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาคการศึกษา มี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซ่ึงเปนภาค

การศึกษาท่ีไมบังคับ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชา

ใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ ใช

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษา

ปกต ิ

1.3 การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวิภาค  

 “ไมมี” 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน  

2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1    ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแตเดือน 

พฤษภาคม-ตุลาคม 

2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2       ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแตเดือน 

ตุลาคม-กุมภาพันธ 

2.1.3 ภาคฤดูรอน       ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแตเดือน 

มีนาคม-พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   

การรับนักศึกษาตองใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และขอบังคับ มทร.ลานนาท่ีประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6  ทุกแผนการเรียนหรือสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีสูงกวาทุกสาขาวิชา 

 2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมสและแอนิเมชัน  
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร โดยใชวิธีการเทียบโอนตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และ

ขอบังคับ มทร.ลานนาท่ีประกาศเพ่ิมเติม   

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   

2.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาดังรายละเอียดในขอ 2.2 

ดังนั้นนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจึงมีพ้ืนฐานความรูท่ีหลากหลาย ซ่ึง

อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและพ้ืนฐานทักษะการใชคอมพิวเตอรไมเพียงพอ 

รวมถึงทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในระดับออน สงผลตอการเรียนรูของ

นักศึกษา  

2.3.2 ปญหาจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกตาง

ไปจากเดิม มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลและรับผิดชอบตอตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาตองแบงเวลาใหเหมาะสม 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา ในขอ 2.3  

 2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 

 2.4.2 มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกทาน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน ให

คําปรึกษาและคําแนะนําใหแกนักศึกษา 

 2.4.3 มีคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือแกอาจารยท่ีปรึกษา จัดใหมีกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการดูแลนักศึกษา เชน วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตาม

การเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน 

 2.4.4 มีนักวิชาการดานการศึกษาทําหนาท่ีแนะแนวการเรียน เชน การจับประเด็นจากการอาน

หนังสือ การจดโนต การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาท่ีมีปญหาหรือขอ

ความชวยเหลือ 

 2.4.5 จัดใหมีการเรียนปรับพ้ืนฐานทางวิชาการและวิชาชีพ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ โดยจัดทําเปนโครงการกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก 

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 3 - - 90 90 90 
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ชั้นปท่ี 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

- - - 90 90 

 

หมายเหตุ : 1. ตารางแผนการรับนักศึกษาและผูท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตร คือ จํานวนรวมท้ังหมด 

                  ในการรับนักศึกษา 

               2. พ้ืนท่ีสามารถรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 

 

2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 
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2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา โดยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป ตามรายละเอียดดังนี้ 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาธรรมเนียมการศึกษา 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 52,500 55,000 57,500 60,000 62,500 

รวมรายรับ 66,500 69,000 71,500 74,000 76,500 

 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

เงินเดือน 11,780 12,369 12,988 13,637 14,319 

คาวัสด ุ 1,892 1,986 2,086 2,190 2,300 

คาใชสอย 15,286 16,051 16,853 17,695 18,580 

คาตอบแทน 9,897 10,392 10,912 11,457 12,030 

คาจางชั่วคราว 479 503 528 555 582 

เงินอุดหนุน 4,694 4,929 5,175 5,434 5,705 

สาธารณูปโภค 30,960 32,508 34,133 35,840 37,632 
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รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

รายจายอ่ืน ๆ 1,105 1,161 1,219 1,280 1,344 

รวม 76,093 79,899 83,894 88,088 92,492 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

         แบบชั้นเรียน 

         แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

         แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

         แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

         แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

                      แบบภายใตขอตกลงความรวมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

         อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีประกาศเพ่ิมเติม       
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร      131 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30   หนวยกิต 

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนวยกิต 

1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 

1.2) กลุมวิชาสุขภาพ   3 หนวยกิต 

1.3) กลุมวิชาบูรณาการ   9 หนวยกิต 

2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก   6 หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร       3 หนวยกิต 

2.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       3 หนวยกิต 

 3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ      95   หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    15 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพบังคับ  68 หนวยกิต 

2.1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 12 หนวยกิต 

2.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 32 หนวยกิต 

2.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 12 หนวยกิต 

2.4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 12 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาชีพเลือก   12 หนวยกิต 

 3.1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ   3 หนวยกิต 

 3.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต   6 หนวยกิต 

 3.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   3 หนวยกิต 

 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         6   หนวยกิต 
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   3.1.3 รายวิชา  

   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต    

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 12 หนวยกิต 

                  1) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 9 หนวยกิต  

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) กลุมวิชาภาษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต  

GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Arts of Using Thai Language 

  1.2 กลุมวิชาสุขภาพ จํานวน 3 หนวยกิต 

  GEBHT601  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 

Activities for Health 

   1.3 กลุมวิชาบูรณาการ จํานวน 9 หนวยกิต   

GEBIN701  กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6)  

 Problem Solving and Thinking Process  

GEBIN702  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  

 Innovation and Technology  

GEBIN703  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 

 Art of Living 

 

2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 6 หนวยกิต โดยใหเลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร, กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาละ 3 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกศึกษาจํานวน 3 หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี้  

GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Necessary Information Technology in Daily Life 
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GEBSC302  มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern of Concept and Scientific Techniques 

GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 

  และการสรางนวัตกรรม  

 Scientific Methods for Research and Innovation 

GEBSC304  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Science for Health 

GEBSC305  สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

 Environment and Sustainable Development 

GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life 

GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Statistics and Basic Data Analysis 

  2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชา

ตอไปนี้  

GEBSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Life and Social Skills Development 

GEBSO502  ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6) 

 Introduction to Thai Politics, Society and Economy 

GEBSO503  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Human Relations 

GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 

 Human Potential Development and Positive Psychology 

GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Citizenship 

GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Cultural and Creative Economy 

GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม 3(3-0-6) 

 Psychology of organizational Management  

                     in Modern world 
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GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Man and Ethics in 21st Century 

 

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  95  หนวยกิต  

 1)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 15 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

FUNSC117 หลักฟสิกส 3(2-3-5) 

 Principle of Physics 

FUNMA113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus 1 

FUNMA115 คณิตศาสตรเต็มหนวย 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics 

FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

 Statistics for Science 

BSCCT101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Fundamentals of Information Technology 

 

 2)  กลุมวิชาชีพบังคับ 68 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

  2.1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศจํานวน 12 หนวยกิตใหศึกษา

จากรายวิชาตอไปนี ้

BSCCT220 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสมัยใหม 3(2-2-5) 

 Modern Management Information System 

BSCCT203 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Systems 

BSCCT214  การวิเคราะหขอมูลมหัต 3(2-2-5) 

 Big data Analytics  

BSCCT306 กฎหมายทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology Law 

2.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกตจํานวน 32 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชา

ตอไปนี ้

BSCCT202 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Human Computer Interaction 
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BSCCT206  ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence 

BSCCT301 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information System Security 

BSCCT401 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Platform Technology 

BSCCT403  อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 

 Internet of Things  

BSCCT601 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Web Technology 

BSCCT903 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Technology Research Methodology 

BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-1) 

 Information Technology Seminar 

BSCCT907 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(0-2-1) 

 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Preparation for Field Experience  

 in Information Technology 

BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ * 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Information Technology 

BSCCT909 ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ** 3(0-40-0) 

 Job Internship in Information Technology  

BSCCT908 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(0-6-3) 

 Special problems in Information Technology 

BSCCT904 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-0) 

 Information Technology Project 

 

 หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเลือกแผนการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจ 

ศึกษา โดยตองลงทะเบียน ดังนี้ 

 * กรณีเลือกแผนสหกิจศึกษาใหลงทะเบียน 1 รายวิชา จํานวน 6 หนวยกิต ไดแก 

BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ * 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Information Technology 
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 ** กรณีเลือกแผนฝกประสบการณวิชาชีพใหลงทะเบียน 2 รายวิชา จํานวน 6 หนวย

กิต ไดแก 

BSCCT909 ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ** 3(0-40-0) 

 Job Internship in Information Technology   

และ  

BSCCT908 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(0-6-3) 

 Special problems in Information Technology 

 

2.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร จํานวน 12 หนวยกิต ใหศึกษาจาก

รายวิชาตอไปนี้ 

BSCCT303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design  

BSCCT304 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

  Software Engineering  

BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Fundamentals of Programming  

BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming 

   

2.4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ จํานวน 12 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชา

ตอไปนี ้

BSCCT603 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network System  

BSCCT604 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Network Administration  

BSCCT503 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

 Data Structure and Algorithm  

BSCCT605  การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 3(2-2-5) 

 Cloud Computing  
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  3)  กลุมวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  

3.1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศใหเลือกศึกษา  

จํานวน 3 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCCT103 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Project Management in Information Technology  

BSCCT104  การจัดการความรู 3(2-2-5) 

 Knowledge Management  

BSCCT205 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Decision Support System  

BSCCT219 ธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Business 

  

3.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ใหเลือกศึกษา จํานวน 6 หนวยกิตจาก

รายวิชา  ตอไปนี้ 

BSCCT102 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 3(2-2-5) 

 Software Packages  

BSCCT204  การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Image Processing 

BSCCT221 คลังขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse  

BSCCT218  เหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Mining  

BSCCT208 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5) 

 Multimedia Technology  

BSCCT211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

 Geographic Information System  

BSCCT212 แอนิเมชัน 3(2-2-5) 

 Animation  

BSCCT213  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความบันเทิง 3(2-2-5) 

 Information Technology for Entertaining  

BSCCT215 เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ 3(2-2-5) 

 Unmanned Aerial Vehicle Technology  
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BSCCT216 การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ 3(2-2-5) 

 Data Visualization  

BSCCT217  การคนคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Retrieval  

BSCCT402 เทคโนโลยีระบบฝงตัว 3(2-2-5)

 Embedded System Technology  

BSCCT606 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 

 Web Services Technology 

BSCCT905  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Special Topic in Information Technology 

   

3.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวรใหเลือกศึกษา จํานวน 3 หนวยกิ

ตจาก 

รายวิชาตอไปนี้ 

BSCCT305 การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Testing  

BSCCT504  การโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 

 Mobile Devices Programming  

BSCCT505  โปรแกรมภาษาทางเลือก 3(2-2-5) 

 Selected Programming Language  

BSCCT607  การเขียนโปรแกรมเว็บเฟรมเวิรค 3(2-2-5) 

 Web Framework Programming  

 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

   นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาท่ีเปด

สอนในระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

1. สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ลานนา หรือ 

2. สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบ หรือ 
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3. รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

2564) ดังนี้ 

                      3.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

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  สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Japanese Conversation 

GEBLC111  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

GEBLC112  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Burmese 

GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 Report Writing and Presentation 

GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Literature 

GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Foreigners 

   3.2 กลุมวิชาสุขภาพ  

GEBHT602  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise for Health 

GEBHT603  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports for Health 

GEBHT604  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Recreation for Health Promotion 
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                     3.3 กลุมวิชาบูรณาการ  

GEBIN704  สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย 3(3-0-6) 

 Aesthetics and Human Growth  
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 3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน   

           3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC  หมายถึง  อักษรยอช่ือปริญญา/อักษรยอช่ือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 MM  หมายถึง  อักษรช่ือหลักสูตร/ช่ือกลุมวิชา 

 G  หมายถึง  วิชาเอก แทนดวยตัวเลข 1 - 9   

 XX  หมายถึง  ลําดับท่ีของวิชาในวิชาเอก แทนดวยตัวเลข 01 - 99 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

1) GEB : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 

 - กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (LC) 

 1 : กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

 2 : กลุมวิชาภาษาไทย 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SC) 

 3 : กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

 4 : กลุมวิชาคณิตศาสตร 

- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (SO) 

 5 : กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 - กลุมวิชาสุขภาพ (HT) 

   6 : กลุมวิชาสุขภาพ 

 - กลุมวิชาบูรณาการ (IN) 

   7 : กลุมวิชาบูรณาการ 

2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

   MA : กลุมวิชาทางคณิตศาสตร 

   SC : กลุมวิชาทางวิทยาศาสตร 

  3) BSC  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 

AG : เกษตรศาสตร    

CT : เทคโนโลยีสารสนเทศ  

CS : วิทยาการคอมพิวเตอร 

   FM : เครื่องจักรกลเกษตร  

   FT : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

   FN : ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

   LT : เทคโนโลยีภูมิทัศน 
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  3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 

T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

P หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 

E หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนคนควานอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา   

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2  3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3  3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6)  

FUNSC117 หลักฟสิกส 

Principle of Physics 

3(2-3-5)  

FUNMA115 คณิตศาสตรเต็มหนวย 

Discrete Mathematics 

3(3-0-6)  

BSCCT101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Fundamentals of Information Technology 

3(2-2-5)  

หนวยกิตรวม 21  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 5  3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7 3(3-0-6)  

FUNMA113 แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3(3-0-6)  

BSCCT220 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสมัยใหม 

Modern Management Information System  

3(2-2-5)  

BSCCT306 กฎหมายทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Information Technology Law 

3(3-0-6)  

BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

Fundamentals of Programming 

3(2-2-5)  

 หนวยกิตรวม 21  
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ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1   

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 8 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 9 3(3-0-6)  

FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร 

Statistics for Science 

3(3-0-6)  

BSCCT203 ระบบฐานขอมูล  

Database Systems 

3(2-2-5)  

BSCCT401 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 

Computer Platform Technology 

3(2-2-5)  

BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

Object Oriented Programming 

3(2-2-5) BSCCT501 

 

BSCCT603 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

Data Communication and Computer Network System 

3(2-2-5)  

หนวยกิตรวม 21  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 10 3(3-0-6)  

BSCCT303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

System Analysis and Design 

3(2-2-5)  

BSCCT601 เว็บเทคโนโลยี  

Web Technology 

3(2-2-5)  

BSCCT604 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 

Computer Network Administration 

3(2-2-5) BSCCT603 

BSCCT503 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

Data Structure and Algorithm 

3(2-2-5) BSCCT501  หรือ 

BSCCT502  

BSCCT214 การวิเคราะหขอมูลมหัต 

Big data Analytics  

3(2-2-5)  

หนวยกิตรวม 18  
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ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1   

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCCT202 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

Human Computer Interaction 

3(2-2-5)  

BSCCT403 อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง  

Internet of Things 

3(2-2-5)  

BSCCT206 ปญญาประดิษฐ  

Artificial Intelligence 

3(2-2-5)  

BSCCT605 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ  

Cloud Computing 

3(2-2-5)  

BSCCTXXX วิชาเลือก (กลุมวิชาชีพเลือก) 1 3(T-P-E)  

BSCCTXXX วิชาเลือก (กลุมวิชาชีพเลือก) 2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCCT903 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Research Methodology  

3(2-2-5)  

BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Seminar 

1(0-3-1)  

BSCCT907 

 

การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1(0-2-1)  

BSCCTXXX วิชาเลือก (กลุมวิชาชีพเลือก) 3 3(T-P-E)  

BSCCTXXX วิชาเลือก (กลุมวิชาชีพเลือก) 4 3(T-P-E)  

XXXXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 14  
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ปการศึกษาท่ี 4 

สําหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1   

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCCT301 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Information System Security 

3(3-0-6)  

BSCCT304 วิศวกรรมซอฟตแวร 

Software Engineering 

3(2-2-5)  

BSCCT904 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Project 

3(0-6-0) BSCCT903 

 

XXXXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 12  

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Cooperative Education in Information Technology 

6(0-40-0) BSCCT907 

หนวยกิตรวม 6  
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ปการศึกษาท่ี 4 

สําหรับนักศึกษาแผนการฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1   

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCCT908 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ* 

Special problems in Information Technology 

3(0-6-3) 

 

BSCCT906 

BSCCT301 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Information System Security 

3(3-0-6)  

BSCCT304 วิศวกรรมซอฟตแวร 

Software Engineering 

3(2-2-5)  

BSCCT904 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Project 

3(0-6-0) BSCCT903 

 

XXXXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 15  
 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCCT909 ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Job Internship in Information Technology 

3(0-40-0) BSCCT904 

หนวยกิตรวม 3  
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1.1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 English for Everyday Communication  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน

การฟง พูด อาน เขียน เพ่ือใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมตางๆ 

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 :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ โดยเนนหลักการฟง การพูด การอาน 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน                                            3(3-0-6) 

English for Working Skills 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน 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  ศิลปะการใชภาษาไทย 

Arts of Using Thai Language 

3(3-0-6) 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารดวยการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการคิดอยางมีระบบรวมกับการสื่อสารอยางสรางสรรค โดยมีศิลปะในการฟง 

การอาน การพูด และการเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใชภาษาไทยใน

ฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

 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) กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ         3(2-2-5) 

 Activities for Health  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค

และการควบคุมน้ําหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องตน วิทยาศาสตรการกีฬา สมรรถภาพ

ทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย

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) กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) 

 Problem Solving and Thinking Process  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN101 กระบวนการคิดและการแกปญหา    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝกคิดแบบตางๆ ทักษะการ

คิดเพ่ือการแกปญหา หลักการใชเหตุผล การสรางแรงบันดาลใจ กระบวนการคิดและ

แกปญหาโดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม

เปนกรณีศึกษา 

 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  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กระบวนการสรางและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลย ีความสัมพันธระหวางมนุษย  

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ฝกกระบวนการออกแบบนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับมนุษยในปจจุบัน  

 

 

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. 

 

 

 

 



36 

GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต     3(3-0-6) 

 Art of living   

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN103 ศิลปะการใชชีวิต  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับการบูรณาการศาสตรเพ่ือเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ

สังคมโลก มีจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม การตอตานทุจริตและคอรัปชั่น 

ทักษะการคิดเชิงระบบ รูเทาทันเทคโนโลยี การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปน

บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีพึงประสงค สามารถเรียนรูและวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม

แหงการเรียนรู 

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) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     

GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Necessary Information  Technology in Daily  Life  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครือขายอินเตอร เนต สื่อดิจิ ทัล สื่อสังคมออนไลน พาณิชย อิเล็กทรอนิกส  

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐ การใชเทคโนโลยีสื่อประสม และการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนเบื้องตน ความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กฎหมายการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 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 มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern of Concept and Scientific Techniques  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับองคความรูทางวิทยาศาสตร ประเภทความรูทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลทาง

วิทยาศาสตร การบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตรและวิธีคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Study scientific knowledge, scientific process types, science skills, 

scientific data analysis, scientific principle integration, and Design 

Thinking to solve everyday problems  

 

GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Scientific Methods for Research and Innovation  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC104 การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

                                       เพ่ือทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางดานการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผล  โดยใช

กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการนําทักษะ

ไปประยุกตใชในการวิจัยหรือสรางสรรคนวัตกรรม 

Study and practice skills in collecting, analyzing, and summarizing data 

using scientific methods and apply skills to research or innovation. 

 

GEBSC304  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ    3(3-0-6) 

 Science for Health  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรสุขภาพและการพัฒนาวิทยาศาสตรดานสุขภาพ อาหาร

เพ่ือสุขภาพและสารปนเปอนในอาหาร การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน และ

ผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพ การใชเครื่องสําอางและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ

การดูแลสุขภาพ การใชยารักษาโรคเบื้องตน โรคสําคัญและโรคอุบัติใหม ท่ีมี

ผลกระทบทางสังคมและการปองกัน แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม  
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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  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

 Environment and Sustainable Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC106 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศและความสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน กฎหมายสิ่งแวดลอม

เบื้องตน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  

แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร การเลือกใชแหลงพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสีเขียว 

นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินโดยใชตรรกศาสตร  คณิตศาสตรการเงินและเบี้ย

ประกัน   นําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน  และนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและสถิติ 

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  สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Statistics and Basic Data Analysis  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐาน และบทบาทของสถิติในชีวิตประจําวัน การสืบคน

ขอมูลและสารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลแบบตางๆ การ

วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การแปลความหมายขอมูล การ

ประยุกตใชสถิติในวิชาชีพ และชีวิตประจําวัน การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

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) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   

GEBSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Life and Social Skills Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับปรัชญา ทักษะการใชชีวิต คุณคาแหงความเปนมนุษย และหลักธรรม

ในการดํารงชีวิต การพัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม

ไทย  การมีจิตสํานึกตอสวนรวม   ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ และสราง

สัมพันธภาพ การทํางานเปนทีม การสรางผลิตผลในการทํางาน 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 ความรูเบ้ืองตนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6) 

 Introduction to Thai Politics, Society and Economy  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 

 

 

ศึกษาเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการเมือง ความสัมพันธของการเมือง

ท่ีมีตอสังคมและระบบเศรษฐกิจ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศไทย สังคมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงรวมสมัย การพัฒนา

ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม 

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 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Human Relations  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การศึกษาเก่ียวกับ

ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ทฤษฎี ท่ีเ ก่ียวของกับมนุษยสัมพันธใน

ชีวิตประจําวันและการทํางาน มนุษยสัมพันธกับความเปนผูนํา การบริหารความ

ขัดแยง  การติดตอสื่อสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธ 

 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 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 

 Human Potential Development and Positive Psychology  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการบริหารงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนา

คุณลักษณะทางบวกของมนุษย เชน ความคิดสรางสรรค  ความหวัง  การมองโลก

ในแงดี  ความสามารถในการปรับตัวและความสัมพันธระหวางบุคคล การประยุกต

ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความหมายโดยสงเสริมใหนักศึกษา

เกิดการเรียนรูผานตัวแบบท่ีปรากฏในสื่อตาง 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 :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย คุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลท่ีดี ความรูดิจิทัล การ

สื่อสารในสังคมดิจิทัล อัตลักษณและตัวตน ความเปนสวนตัวและปลอดภัย การ

กลั่นแกลงบนสื่อดิจิทัล มารยาทและวิจารณญาณบนสื่อดิจิทัล สิทธิ กฎหมายและ

จริยธรรมสําหรับดิจิทัล การรูเทาทันสื่อ ทักษะและองคประกอบการวิเคราะหสื่อ

เพ่ือการรูเทาทัน และการเปนผูประกอบการในโลกดิจิทัล 

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 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Cultural and Creative Economy  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความรู และพัฒนาการของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน ทุน

ทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของไทย  ความหมาย ความสําคัญ 

ประเภท องคประกอบของเศรษฐกิจสรางสรรค นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคของไทย ตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมไทยกับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสรางสรรค 

 

 

 

 

 

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 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชา 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) แนวคิดพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลท่ี ๑o) หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา และการนอมนําศาสตรพระราชามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม 3(3-0-6) 

 Psychology of organizational Management in Modern 

world  

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการของจิตวิทยาองคการ ระบบองคการ การ

บริหารจัดการในองคการท้ังในระดับบุคคล กลุม และองคกร  การเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางบุคคลเชิงพฤติกรรมในการทํางาน ปจจัยทางดานจิตวิทยาท่ี

มีผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน การบริหารจัดการความขัดแยงและการ

เปลี่ยนแปลงในองคการ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานและคุณคาของบุคคล

ในองคการ รวมท้ังเรียนรูเก่ียวกับกลยุทธและเทคนิคในการบริหารจัดการองคการ

อยางมีประสิทธิภาพในสังคมยุคใหม 
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Study and Recognize the meaning, scope, and principles of 

organizational psychology, organizational systems, and organizational 

management at the individual, group, and organizational levels. 

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 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Man and Ethics in 21st Century    

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาการกําเนิดชีวิตมนุษย คุณคาและเปาหมายของชีวิต การพัฒนาสูความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ  แนวคิด ทฤษฏี จริยธรรมในทัศนะของปรัชญาและศาสนา 

จริยธรรมวิชาชีพ  ปญหาจริยธรรมในสังคมไทยและการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

ในศตวรรษท่ี 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) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

FUNSC117 หลักฟสิกส 3(2-3-5) 

 Principle of Physics 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC102 หลักฟสิกส 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการทดลอง เก่ียวกับ จลศาสตร พลศาสตร งานและพลังงาน  คลื่น 

แสง เสียง ความรอน กลศาสตรของไหล แมเหล็กไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน

Study and Practice of dynamics, work and energy, waves, light, sound, 

heat, fluid mechanics, electromagnetism and fundamental electronics. 

  

FUNMA113 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 

 Calculus 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC201 แคลคูลัส 1 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธฟงกชันพีชคณิตและฟงกชัน

อดิศัย การประยุกตของอนุพันธ ปริพันธ  และเทคนิคการหาปริพันธ  ปริพันธจํากัด

เขตและการประยุกต 

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. 

  

FUNMA115 คณิตศาสตรเต็มหนวย  3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC203 คณิตศาสตรเต็มหนวย 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีเซตเบื้องตน วิธีการนับและคณิตศาสตรเชิงการจัด กราฟและ

การประยุกต พีชคณิตบูลีน 

Study of basic sets theory, counting techniques and combinatorics, 

graphs and applications, boolean algebra. 
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FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

 Statistics for Science 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC207 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงของ

ตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง การแจกแจงของคาตัวอยาง การประมาณคาและการ

ทดสอบสมมติฐานกลุมเดียวและสองกลุม การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบ

ไคกําลังสอง และการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ 

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. 

 

BSCCT101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Fundamentals of Information Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี   

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจําวัน และในองคกรดานตางๆ รูปแบบการใชงานสารสนเทศจากอดีตถึง

ปจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ และการพัฒนาเว็บเบื้องตน เอชทีเอ็ม

แอลรุน 5.0 จาวาสคริปต 

Study about evolution of computer and information technology, 

elements of information technology, applications of computer and 

information technology in daily- life and in corporate use, information 

platform from past to present, Internet technology, World Wide Web, 

and basic Web site development with HTML5.0 and Java Script 
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  2.2) กลุมวิชาชีพบังคับ 

   2.2.1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

BSCCT220 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสมัยใหม 3(2-2-5) 

 Modern Management Information System 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCT201 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสรางพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศในองคกร ประเภทของ

ระบบสารสนเทศในองคกร การประยุกตใชระบบสารสนเทศในองคกรสมัยใหม และ

การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศในงานดานตาง ๆ การจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ การวางแผนการดําเนินงาน และการควบคุมระบบสารสนเทศ 

กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองคกรตาง ๆ   

Study and practice about basic information system concepts for 

management in the digital economy, basic structure of information 

System in organizations, use of information systems in organization for 

operation, application of information system, and utilization of 

information systems for various works, information resources 

management, operation planning and information system control, case 

studies of management information system in organizations. 

 

BSCCT203 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Systems  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ ระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล 

แบบจําลองขอมูล การวางแผน การออกแบบและการบริหารฐานขอมูล แบบจําลอง

อีอาร การนอรมัลไลเซชัน การใชคําสั่งภาษาเอสคิวแอล ระบบฐานขอมูลแบบโนเอส

คิวแอล 

 Study and practice about database systems, database architecture, data 

model, database planning, design and management, E- R model,  

normalization and SQL, No-SQL database systems. 
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BSCCT214 การวิเคราะหขอมูลมหัต 3(2-2-5) 

 Big data Analytics 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเ ก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big data) ท้ังใน

หลักการเก็บบันทึก การคืนคนขอมูล การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

และการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบท่ีใช ในการวิเคราะห รวมท้ังสามารถนํา

เทคนิควิธีการวิ เคราะหขอมูลมาประยุกต ใช กับขอมูลทางธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

Study and practice about big data analytics, including the principle of 

data storing, information retrieval, data processing, data analytic, 

evaluation of the analytic models, and applying the analytic methods 

with the business data effectively. 

 

BSCCT306 กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology Law   

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCT302 จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สังคมออนไลน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบังคับ นโยบาย 

สิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช

เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม 

องคกรวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกฏหมายทรัพยสินทางปญญา 

Study about social and cultural impacts of information technology and 

online communities, laws related to information and information 

technology, regulations, policy, privacy rights, Thai laws and 

international laws related to information technology,  technological 

usage crime, threats of information system, professional and ethical 

issues, professional organization of information technology, and 

intellectual property laws 
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   2.2.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 

BSCCT202 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการรับรูและเรียนรูของมนุษย หลักการออกแบบ

การโตตอบระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช แนวทางการออกแบบท่ีมีมนุษยเปน

ศูนยกลาง สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรู การทดลองปฏิบัติ การทดสอบและ

ประเมินผลสวนติดตอผูใช และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบการโตตอบ 

Study and practice about human’ s recognition and learning processes; 

principles in designing user and computer interaction; human-centered 

design approach; support systems for the disability; trial, test and 

evaluation of User Interface section; as well as the use of package 

software for interaction design 

  

BSCCT206 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดของปญญาประดิษฐ การแกปญหาสําหรับเกมและ

การคนหา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ ระบบผูเชี่ยวชาญ 

การเรียนรูของเครื่องจักร โครงขายประสาทเทียม การเรียนรูเชิงลึก การประยุกตใช

ปญญาประดิษฐ  

Study and practice about artificial intelligence concepts, problem 

solving for game and search, natural language processing, images 

processing, expert system, machine learning, neural network, deep 

Learning, Applications of Artificial Intelligence  
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BSCCT301 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information System Security  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับดานความม่ันคงปลอดภัยของเครือขายและสารสนเทศ 

หลักการเบื้องตน ประเภทของภัยคุกคาม กลไกการโจมตีและการปองกัน การ

วิเคราะหความเสี่ยง นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงของระบบ การพิสูจน

ทราบในระบบคอมพิวเตอร บริการดานความม่ันคง การวิเคราะหการคุกคาม ฝก

ปฏิบัติ การจัดการดานความม่ันคง เชน การบริหารระบบปองกันการบุกรุก 

ซอฟตแวรตอตานไวรัส โครงสรางพ้ืนฐานระบบกุญแจสาธารณะ กุญแจสวนตัว เปน

ตน 

Study and practice about information system and network security, 

basic principles and categories of computer threats, attack mechanism 

and prevention, risk analysis, policy and procedure for secured system, 

digital forensic, security services, and threat analysis. Practice in security 

management including management of prevention systems, anti- virus 

software, infrastructure, and public and private key systems 

 

BSCCT401 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Platform Technology   

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับแพลตฟอรมคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ โครงสราง

ของระบบคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร โครงสรางหนวยความจําและ

หนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชือ่มตอภายนอก หนวยเก็บบันทึกขอมูล การ

จัดสรรและการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร หนวยความจําเสมือน การจัดการ

ระบบหลายโปรแกรม เครื่องจักรเสมือน การจัดการบัญชีผูใชการตั้งคาระบบ และ

การบํารุงรักษาระบบ 
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Study and practice about computer platform, operating system, 

structure of computer system, computer architecture, memory and 

processor structure, bus and external interface systems, data storage, 

allocation and management of computer resource, virtual memory, 

multi- programming management, virtual engine, user account 

management, system configuration and system maintenance. 

  

BSCCT403 อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพส่ิง 3(2-2-5) 

 Internet of Things 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพ

สิ่ง สถาปตยกรรมอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการพัฒนา

อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง และการประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง   

Study and practice about definitions and importance of Internet of 

Things, Internet of Things architectures, tools and devices for Internet 

of Things development, and applications of Internet of Things 

technology. 

 

BSCCT601 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Web Technology   

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานและการใหบริการผานอินเทอรเน็ต เขาใจ

หลักการทํางานโพรโทคอลเอชทีทีพี เอฟทีทีพีเอส CSS PHP ฝกปฏิบัติเก่ียวกับ

เทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ เชื่อมตอกับเซิรฟเวอรเบื้องตน การเขียนโปรแกรมเพ่ือ

ประมวลฝงไคลเอนตและฝงเซิรฟเวอร การควบคุมสถานะ และการติดตอกับ

ฐานขอมูล  
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Study and practice about mechanism and service via the Internet. 

Understand mechanism of HTTP, FTTPs and CSS PHP protocols. Practice 

World Wide Web technology, basic server connection, client- side 

programming, server- side programming, status control, and database 

connection. 

 

BSCCT903 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Technology Research Methodology    

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย ประเภท

และกระบวนการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปร

และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงราง และ

รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัย 

เทคนิควิธีวิจัยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเขียน

บทความวิจัย 

Study and practice about meaning, characteristics, and objective of 

research, type of methodology of research, setting up of research topics, 

literature reviews, variables and hypothesis, data collection methods, 

data analysis methods, preparation of proposal and research report, 

evaluation of research, applications of research findings, research ethics, 

specific research techniques in scientific and information technology 

fields. and preparation of research articles. 

 

BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-1) 

 Information Technology Seminar    

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับคนควาปญหาและเรื่องท่ีสนใจและนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม รวบรวม เรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นและ

อภิปรายรวมกันในกลุมสัมมนา  
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Study and practice about and research about problems and issues in 

interested topics and innovation in information technology either as 

individual or in groups.  Collect, compose and conclude opinions to 

present for discussion in a seminar group. 

 

BSCCT907 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1(0-2-1) 

 Preparation for Professional Experience in Information Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ฝกทักษะความรูเบื้องตนเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การ

เลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบ

มาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การเขียนรายงาน 

การนําเสนอผลงาน วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะท่ี

เหมาะสมกับวิชาชพีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินผลในรายวิชาเปนระดับ

คะแนน พอใจ (S) และไมพอใจ (U)  

 Practice about Basic knowledge in method and process of professional 

experience, principles of professional experience application letter 

writing, how to select working places, how to achieve a job interview, 

professional ethics, virtue and morality, labour law, social security, 5S 

activities, quality assurance and safety standards, report writing, 

organizational culture, personality development and characteristics 

suitable for the information technology profession. Achievement of the 

course will be either S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory). 
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BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Information Technology   

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : BSCCT907 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ใหนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ ตรงกับสาขา

วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือหนึ่ง

ภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการจัดทําโครงงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน 

และการนําเสนอโครงงานแบบปากเปลาและรายงานเปนรูปเลม  มีการประเมินผล

รวมกันระหวางหนวยงาน และสถานศึกษา และพัฒนาตนเองไปสูการประกอบ

อาชีพ การประเมินผลในรายวิชาเปนระดบัคะแนน พอใจ (S) และไมพอใจ (U)  

Students must conduct on- the- job training as temporary employee 

under supervisory of approved enterprises in Information Technology 

field for not less than 16 weeks or 1 semester. Student must pass the 

preparation training before attending in this cooperative program. 

Students should integrate knowledge from study with work operation, 

as well as do a project assignment, report results of works, prepare 

written report, and present the project assignment both in oral and 

written forms.  Students will be co- assessed by the participated 

enterprises and the program directors for career improvement. 

Achievement of the course will be either S ( Satisfactory)  or U 

(Unsatisfactory). 
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BSCCT909 ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-40-0) 

 Job Internship in Information Technology    

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCT906 ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วิชาบังคับกอน : BSCCT907 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฝกปฏิบัติงานตามหนวยงานในชุมชน และแหลงงานผูประกอบการ ท่ีตรงกับสาขา

วิชาชีพทางคอมพิวเตอรไมนอยกวา 320 ชั่วโมง เพ่ือใหไดประสบการณและเรียนรู

ในเชิงวิสัยทัศนการทํางาน นักศึกษาจะตองผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไป

ปฏิบัติการฝกงานวิชาชีพ การประเมินผลในรายวิชาเปนระดับคะแนน พอใจ (S) 

และไมพอใจ (U)  

Students participate in internship program to conduct on- the- job 

training in organizations or enterprises in Information Technology field 

for not less than 320 hours in order to gain work experience and vision 

for career improvement.  Student must pass the preparation training 

before attending in this internship program. Achievement of the course 

will be either S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory). 

 

BSCCT908 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3) 

 Special problems in Information Technology    

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกปฏิบัติกําหนดปญหาและสมมุติฐานของปญหาพิเศษดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบคนขอมูลงานวิจัยเก่ียวกับปญหาพิเศษทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การศึกษาความเปนไปไดและรายงาน ดําเนินการทดลองแกไขปญหาพิเศษใน

หองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาปญหา

พิเศษ  การสรุปและนําเสนอผลการศึกษาปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสงรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ  
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Practice formulating problems and hypotheses for special problems in 

information technology.  Searching for research information on special 

problems in information technology.  Feasibility studies and reports 

Conducting special problem- solving experiments in the Information 

Technology Laboratory under the guidance of a special problem advisor 

Summarizing and presenting the results of the study of special 

problems in information technology and submit a complete report. 

 

BSCCT904 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-0) 

 Information Technology Project   

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : BSCCT903 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปฏิบัติการโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย การคนหาปญหาของ

สถานประกอบการหรือองคการ การนําเสนอโครงงาน การศึกษาความเปนไปได 

ทรัพยสินทางปญญา คนควางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม และ

ทดสอบ รวมท้ังจัดทํารายงานและนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการการประเมินผล

ในรายวิชาเปนระดับคะแนน พอใจ (S) และไมพอใจ (U) 

Practice with information technology project consisting of identification 

of problems in enterprise or organization, project proposal presentation, 

feasibility study, intellectual property, a search for related research 

works, program design, program development, program testing, report 

writing and presentation to committee. Achievement of the course will 

be either S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 
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   2.2.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

BSCCT303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design    

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความหมายของระบบ ภาพรวมและประเภทของระบบ 

วงจรการพัฒนาระบบ การกําหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปได การรวบรวม

ความตองการ แบบจําลองกระบวนการ การออกแบบ การนําไปใชและการ

บํารุงรักษา การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุโดยใชภาษายูเอ็มแอล ยูสเคส

ไดอะแกรม คลาสไดอะแกรม สเตทและแอคติวิตีไดอะแกรม แพคเกจไดอะแกรม 

ฝกปฏิบัติการตามวงจรการพัฒนาระบบ โปรแกรมและเครื่องมือชวยของวงจรการ

พัฒนาระบบท่ีเหมาะสม 

Study and practice about definition of systems, types of systems, 

system development life cycle, problem analysis and feasibility study, 

collection of system requirements, process modeling, system design, 

implementation and maintenance, Object-Oriented Analysis and Design 

with UML use case diagrams, class diagrams, state and activity diagrams, 

and package diagrams. Practice in system development life cycle, using 

appropriate tools and software 

 

 

BSCCT304 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering     

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความหมายของวิศวกรรมซอฟตแวร วงจรชีวิตของ

ซอฟตแวร การประเมินขนาดของซอฟตแวร ผลผลิตของโปรแกรมเมอร การควบคุม

คุณภาพของซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการ การออกแบบโปรแกรมและแนว

ทางการเขียนโปรแกรม การบริหารโครงการซอฟตแวร การบริหารความเสี่ยง กลวิธี

ทดสอบซอฟตแวร การควบคุมคุณภาพโครงการซอฟตแวรและการบํารุงรักษา 

ตลอดจนพ้ืนฐานการจัดการโครงงาน 
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Study and practice about software engineering concept, software 

development life cycle, software size estimation, programmer 

productivity, software quality control, requirement analysis, software 

design and programming, software project management, risk 

management, software testing, software project quality control, and 

software maintenance and basic project management. 

 

BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน  3(2-2-5) 

 Fundamentals of Programming     

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม หลักการ

แกปญหาดวยคอมพิวเตอร การเขียนข้ันตอนวิธีและเขียนผังงาน องคประกอบของ

ประโยคคําสั่ง เชน ตัวแปร คาคงท่ี เครื่องหมายกระทําการ นิพจน ฟงกชัน เปนตน 

ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสรางขอมูลแบบอารเรย โครงสรางคําสั่งแบบ

ตามลําดับ เลือกทํา และการวนซํ้า การสรางโปรแกรมยอย รวมถึงการใชงาน

โปรแกรมยอยสําเร็จรูปจากผูสรางอ่ืน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอรในการฝกปฏิบัติ 

การใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบ และแกไขโปรแกรม 

Study and practice about general principles of computer programming 

and problem- solving with computer programs; algorithms and 

flowchart; programming syntax including variables, parameters, 

operators, expressions, functions, etc. ; various types of data such as 

array structure, sequence structure, selection structure, and iteration 

structure; sub-program development; use of third-parties’ sub-program 

package. Practice by using computer language and application program 

development tools in development, checking, testing and debugging 

processes. 
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BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming      

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน :BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบและองคประกอบของการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ เชน คลาส อ็อบเจกต แอตทริบิวต เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ 

โพลีมอรฟซึม เปนตน ฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม เพ่ือเรียกใชงานไลบรารีฟงกชัน

และเอพีไอของภาษา การใชสวนติดตอประสานโปรแกรมประยุกตและการทํางาน

แบบ การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 

Study and practice about design concept and components of Object-

Oriented Programming ( OOP) , including class, object, attributes, 

method, inheritance, and polymorphism.  Practice in OOP to call on 

function library and API framework, use of application user interface, 

and event-driven programming. 

 

BSCCT503 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม                                                3(2-2-5) 

Data Structure and Algorithm 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน หรือ  

                     BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานของโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี รวมถึง

การเรียกซํ้า โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ท้ังท่ีเปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน 

โครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก  สแตก คิว ลิสต โครงสรางแบบตนไมและกราฟ 

อัลกอริทึมพ้ืนฐานและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี  เชน การสืบคนขอมูล และการเรียง

ขอมูล 

Study and practice about basic concepts of data structure and 

algorithms, including recursion, linear and non- linear data structure; 

basic data structures, such as stack, queue, list, tree and graph 

structures; basic algorithms and analysis, such as searching and sorting 
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   2.2.4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

BSCCT603 การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network System  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย แบบจําลอง

เครือขาย รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย เครือขายแลนอีเทอรเน็ต เครือขายไรสาย 

โพรโตคอล เครือขายอินเทอรเน็ต ฝกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณท่ีใชในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร หมายเลขไอพี การทําซับเน็ต การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือขาย 

Study and practice about basics of communication and network, 

network models, network topology, local area network and ethernet, 

wireless network, protocol, and Internet.  Practice in installation of 

networking devices, IP address, subnet assignment, and network 

operating system. 

 

BSCCT604 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Computer Network Administration   

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : BSCCT603 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการติดตั้งและกําหนดคาทางเครือขายคอมพิวเตอรใน

รูปแบบตาง ๆ การคนหาเสนทาง การจัดสรรหมายเลขไอพีแบบคงท่ีและแบบพลวัต 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย ระบบความปลอดภัยในเครือขายคอมพิวเตอร 

การออกแบบชองทางการสื่อสารชนิดสวนบุคคล และการประยกุตใชระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรกับองคกรแบบตาง ๆ 

Study and practice in installation and setup of computer network with 

various applications, routing, assignment of static and dynamic IP 

addresses, wireless network system, computer network security, virtual 

private network design, and application of computer network in various 

types of organization. 
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BSCCT605 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 3(2-2-5) 

 Cloud Computing 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี   

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการประมวลผลแบบกอนเมฆการบริหารและกระจาย

ทรัพยากร การประมวลผลเสมือน การประมวลผลการใหบริการแบบซอฟตแวร การ

ใหบริการแพลตฟอรม การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการระบบจัดเก็บ

ขอมูล ฝกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนกลุมเมฆ การจําลององคกร การ

โยกยายระบบไปอยูบนกลุมเมฆ อนาคตของการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

Study and practice about cloud computing principles, resource 

distribution and management, virtual processing, software as a service 

(SaaS), platform as a service (PaaS), infrastructure as a service (IaaS), and 

network attached storage ( NAS) .  Practice in cloud application 

development, virtual organization, data migration and cloud computing 

trends 

 

  2.3) วิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพเลือก) 

   2.3.1) กลุมประเด็นดานองคกรและระบบสารสนเทศ 

BSCCT103 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Project Management in Information Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาความหมายของโครงการ องคประกอบและปจจัยความสําเร็จของโครงการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนวคิดการบริหารโครงการ วงจรการพัฒนาโครงการ 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การวางแผนการดําเนินงาน การวิเคราะห

ความเสี่ยง การตรวจสอบควบคุมและติดตามโครงการ ซอฟตแวรและมาตรฐาน

เก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการ

บริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Study about meaning of project, components and success factors of 

information technology project, project management concepts, project 

development cycle, project feasibility study, operational planning, risk 

analysis, project inspection and monitoring, software and standard for 

information technology project management, and case study about 

information technology project management. 

 

BSCCT104 การจัดการความรู  3(2-2-5) 

 Knowledge Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู ความหมาย ประเภท

ของความรู ระดับของความรู  ความสําคัญของการจัดการความรู  กระบวนการจัดการ

ความรู เทคโนโลยีกับการจัดการความรู  ศึกษาแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู การเรียนรู

ขององคกร  การจัดการความรูขององคกร ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู  

องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู รวมถึงกรณีศึกษาการจัดการความรูขององคกร

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีประสบความสําเร็จ โดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับ

กรณีศึกษาการจัดการความรูในองคกรภาครัฐและเอกชน 

Study and practice about knowledge management concepts and theories; 

definitions, types and levels of knowledge; importance of knowledge 

management; knowledge management process; knowledge management 

technology; motivation for knowledge management; learning organization 

concepts; learning of organizations; knowledge management of 

organizations; characteristics and components of learning organization; as 

well as case studies of successful knowledge management in both public 

and private organizations, by applying digital technology with knowledge 

management cases in public and private organizations. 
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BSCCT205 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Decision Support System  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ความสัมพันธของระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

โครงสรางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการประยุกตใชระบบอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบและเทคโนโลยีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนา

ระบบและการประยุกตใช 

Study and practice about definitions and roles of Decision Support System, 

relationship between Decision Support System and Management 

Information System, structure of Decision Support System, and application 

of Business Intelligent System. Practice in system design and development 

technology, system development process and applications of DSS system. 

 

BSCCT219 ธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Business 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCT210 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูเบื้องตนของธุรกิจดิจิทัล องคประกอบและสถาปตยกรรม

ของธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีที่ใชในการทําธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะหและพัฒนาธุรกิจดวย

แบบจําลองธุรกิจ (Business Model Canvas) กระบวนการทางธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจ หลักการ

ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นวัตกรรมสําหรับธุรกิจดิจิทัล การวางแผนทรัพยากรองคกร การ

จัดการหวงโซอุปทาน การจัดการลูกคาสัมพันธ ระบบการทําธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคม

ออนไลนกับธุรกิจดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยในการทําธุรกรรมดิจิทัล กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล

รวมถึงแนวโนมของธุรกิจดิจิทัลในอนาคต 

Study and practice about basic to digital business, electronic business 

components and architectures, business analysis and development with 

business model canvas, business processes, business models, principles of 

electronic commerce, digital business innovation, enterprise resource planning 

( ERP) , supply chain management ( SCM) , customer relationship management 

( CRM) , digital business transactional system, digital business and online social 

media, digital business case study, and trend in electronic business. 
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   2.3.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 

BSCCT102 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 3(2-2-5) 

 Software Packages 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับคําสั่ง และวิธีการใชโปรแกรมปฏิบัติการตาง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน ประโยชนและการนําไปใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูป 

แตละชนิด การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชกับงานดานธุรกิจตาง ๆ ปฏิบัติการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมในปจจุบัน และประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปบน

อินเทอรเน็ต 

Study and practice about commands and syntax of various operating 

systems of present-day computer systems, advantages and applications 

of software packages in various aspects of business.  Practice in using 

appropriate software package and applying them on the Internet. 

 

BSCCT204 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Image Processing  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการประมวลผลภาพ ทฤษฎีการมองเห็นการแปลงภาพ

เปนขอมูล การจัดขอมูลภาพในรูปเมตริกซ การปรุงแตงภาพโดยใชฟงกชันทาง

คณิตศาสตร การแปลงเวกเตอรของภาพ การใชเทคนิคการประมวลผลภาพเพ่ือการ

แกปญหา การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการประมวลผลภาพ 

Study and practice and practice in digital image processing principles, 

visual theory, image transformation, matrix format, image processing 

with mathematic functions, vector space and transformation, image 

processing for solving problems, and digital image processing 

application. 
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BSCCT221 คลังขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCT209 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล   

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของคลังขอมูล เหตุผลและความจําเปนของการพัฒนา

คลังขอมูล การพัฒนาขอมูลไปสูขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ข้ันตอนการ

ออกแบบคลังขอมูลแบบไดเมนชันโมเดล แนวทางการประยุกตใชขอมูลท่ีจัดเก็บ

ภายในคลังขอมูล การประมวลผลขอมูลเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแลป การคนคืน

ขอมูลเชิงมิติ การบํารุงดูแลรักษาระบบคลังขอมูล การบริหารความเสี่ยงและฝก

ปฏิบัติ  

 Study about data warehouse concept;reasons and necessity for data 

warehouse development;development of data into information for 

administrators;steps in dimension model data warehouse design; 

application of data stored in data warehouse;dimensional data 

processing using OLAP tools; dimensional data retrieval; maintenance 

of data warehouse system; data warehouse risk management; and 

practice about data warehouse. 

 

BSCCT218 เหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Mining  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการทําเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูล 

วิธีการและอัลกอริทึมตาง ๆ สําหรับการทําเหมืองขอมูล ไดแก การ

จําแนกประเภท การแบงกลุม การวิเคราะหความสัมพันธและลําดับ 

การตรวจจับขอมูลผิดปกติ และการประยุกตสําหรับใชงานดานตาง ๆ

ในองคกร 

 

 Study and practice about data mining; preparation of data; 

as well as various algorithms and methods for data mining, 

including classification, grouping, relationship and sequence 

analysis, abnormal data detection, and applications for 

different kinds of work in organizations. 
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BSCCT208 เทคโนโลยีส่ือประสม 3(2-2-5) 

 Multimedia Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเ ก่ียวกับทฤษฎีและการประยุกตงานสื่อดิจิทัลแบบตาง ๆ 

รูปภาพ คอมพิวเตอรกราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน กระบวนการ และ

วิธีการสราง ตัดแตง แกไข รวบรวมเนื้อหา เพ่ือนําไปใชในการผลิตสื่อดิจิทัล รวมถึง

ศึกษาและปฏิบัติการใชซอฟตแวรในการผลิตสื่อดิจิทัล ใหสอดคลองกับกลุม

เปาหมายในยุคปจจุบันวิธีการนําสงสื่อท้ังแบบออนไลนและออฟไลน 

Study and practice about theory and applications of different types of 

digital media:  image, computer graphics, animation, sound, and video; 

as well as methods in creating, editing, correcting, and collecting 

content to produce digital media.  Practice the use of digital media 

production software packages that correspond with present- day target 

group, as well as online and offline delivery method. 

 

BSCCT211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  3(2-2-5) 

 Geographic Information System  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี   

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ แนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การ

จัดการฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ระบบซอฟตแวรและฮารดแวร โครงสรางฐานขอมูลและ

ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ ฟงกชันตาง ๆ ของระบบ การนําเขา การแกไขและการ

แปลงขอมูล การวิเคราะห และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในรูปแบบ

ออนไลนและออฟไลน 

Study and practice about principles and concepts of geographic 

information system; management of spatial data; GIS software and 

hardware; spatial data structure and relational database; system 

functions; data input, data edition and manipulation; as well as analysis 

and visualization of data analysis in both online and offline formats. 
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BSCCT212 แอนิเมชัน 3(2-2-5) 

 Animation 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีแอนิเมชัน ประวัติความเปนมาการ

ผลิตแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การวาดการตูนพ้ืนฐาน การออกแบบตัว

ละครการตูน งานออกแบบสิ่งของและฉาก หลักการและเทคนิคสรางงานแอนิเมชัน

หลายมิติ และปฏิบัติการสรางภาพเคลื่อนไหว การใชโปรแกรมสําหรับงานดาน

แอนิเมชัน เพ่ือนําไปในการผลิตสื่อไดอยางมีคุณภาพภายใตความมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

Study and practice about animation concepts, theories and background; 

types of animation; basic cartoon drawing and cartoon characters 

design; props and setting design; and multi- dimensional animation 

production principles and techniques. Practice in creating animation and 

using animation software package to produce good quality animation 

media according to moral and ethical standards. 

 

BSCCT213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความบันเทิง 3(2-2-5) 

 Information Technology for Entertaining 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัตเิก่ียวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อเพ่ือ

ความบันเทิง การวางแผน การออกแบบ การสรางเนื้อหา และการผลิตสื่อเพ่ือความ

บันเทิง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการฉาก แสง เสียง องคประกอบภาพ 

แนวปฏิบัติในการเปนผูประกอบการในธุรกิจบันเทิง  

Study and practice about applications of information technology in 

entertaining media production; planning, design, content creation, and 

media production for entertainment; use of information technology in 

management of scene, light, sound, and image components; guidelines 

for entrepreneurship in entertaining business. 
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BSCCT215 เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ 3(2-2-5) 

 Unmanned Aerial Vehicle Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติทฤษฎีอากาศยานไรคนขับพ้ืนฐาน กฎระเบียบ และขอบังคับ

ตาง ๆ ท่ีถูกตองตามหลักมาตรฐานดานการบิน และการใชงานระบบอากาศยานไร

คนขับไดอยางปลอดภัยใหถูกตองตามหลักสากล การควบคุมการถายภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวจากอากาศยานไรคนขับ การวิเคราะหภาพถายทางอากาศเพ่ือ

สนับสนุนงานดานระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) การเขียนโปรแกรม

เชื่อมตอเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ 

 Study and practice about fundamental theories of Unmanned Aerial 

Vehicle ( UAV) ; rules and regulations in accordance with aviation 

standards; the safety of UAV systems used in accordance with 

international standards; the control of image and video capturing; image 

processing to support the Geo-information System; UAV programming. 

  

BSCCT216 การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ 3(2-2-5) 

 Data Visualization 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานการวิเคราะหและการ

พัฒนาทักษะการสรางสรรคภาพทางความคิด การจัดระเบียบขอมูลท่ีมีอยูเพ่ือใชใน

การนําไปจัดการขอมูลการคิดวิเคราะห การไดมาซ่ึงขอมูล รวมถึงการตอยอด

นําเสนอขอมูลใหออกมาในรูปแบบของภาพเพ่ือใหขอมูลสามารถถูกยอยใหเขาใจ

งายข้ึน เพ่ิมความนาสนใจหลักการการแสดงขอมูลดวยแผนภาพ  การออกแบบการ

แสดงขอมูลดวยแผนภาพ และการใชเครื่องมือดานการแสดงขอมูลท้ังในแบบ

ออนไลนและออฟไลน 
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 Study and practice about learning and develop skills in analysis and 

creation of conceptual image; organization of existing data for data 

management and critical thinking; data acquisition and presentation in 

a form of visual for better insight and increased attractiveness; principles 

and design of data visualization; and use of offline and online data 

visualization tools. 

 

BSCCT217 การคนคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Retrieval 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบั ติ เ ก่ียวกับหลักการและแนวคิดในการคนคืนสารสนเทศ 

องคประกอบของการคนคืนสารสนเทศ ข้ันตอนการคนคืนสารสนเทศ รูปแบบและ

วิธีการคนคืนสารสนเทศเบื้องตน การสรางระบบการคนคืนสารสนเทศ การ

ประเมินผลการคนคืนสารสนเทศ กลยุทธและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศ 

Study and practice about principles and concepts of information 

retrieval, components of information retrieval; information retrieval 

process; formats and methods of elementary information retrieval; 

creation of information retrieval system; evaluation of information 

retrieval results; and strategies and techniques of information retrieval. 

 

BSCCT402 เทคโนโลยีระบบฝงตัว 3(2-2-5) 

 Embedded System Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยีของระบบฝงตัวเบื้องตน ภาพรวมของการพัฒนา

ระบบ การจัดโครงสรางทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร พื้นฐานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส

และวงจร เทคโนโลยีดิจิทัล และสถาปตยกรรมของระบบฝงตัว เชน ไมโครโปรเซสเซอร 

ไมโครคอนโทรลเลอร ระบบบัสแบบตางๆ เทคโนโลยีหนวยความจํา การเชื่อมตอและ

ลักษณะสัญญาณแบบตางๆ หลักการของระบบเรียลไทมสําหรับระบบฝงตัว เทคนิคการ

สรางระบบ การออกแบบระบบที่มีความเชื่อถือไดและมีความปลอดภัย การประเมิน

สมรรถนะของระบบ และการทดสอบระบบ 
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Study and practice about embedded technology covers the overview of 

embedded system development, Hardware organization and software 

organization, Electrical– electronics basic and Circuit, Digital technology and 

embedded system architecture such as microprocessor/ microcontroller, Bus 

architecture, Memory technology, I/ O interfacing and signaling, real time 

concept for embedded system, Implementation technique, Reliability and 

safety design, Evaluation, Validation system and Testing. 

 

BSCCT606 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 

 Web Services Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส การบูรณาการขอมูลจาก

บริการตาง ๆ จากระบบเครือขาย การรับสงขอมูลบนอุปกรณท่ีหลากหลาย ท้ัง

คอมพิวเตอร มือถือ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การรับสงขอมูลของ Web 

Service ท้ังแบบ SOAP, REST และ XML-RPC รวมถึงชองทางสื่อสารขอมูลแบบ 

Application Programming Interface (API) เพ่ือการใหบริการขอมูลกับภายนอก

ไดหลากหลาย กระบวนการการจัดการทรานแซกชัน การปกปองเว็บเซอรวิส 

นโยบายและขอตกลงตาง ๆ 

 Study and practice about web service technology usage; data 

integration from various network services; data interchange on various 

devices such as computers, smartphones, and other electronic devices; 

data transfers with SOAP, REST, XML- RPC, and API to provide the 

information to outsiders; transaction management process; web service 

protection policy and other agreements. 
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BSCCT905 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Special Topic in Information Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับองคความรูดานนวัตกรรมเทคโนโลยี เทคนิค ท่ีทันสมัย 

รวมถึงหัวขอดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายมุมมองตามเทคโนโลยีใหม การ

เปลี่ยนแปลงของแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงกําลังเปนท่ีสนใจ 

Study and practice about up- to- date innovation and technological 

knowledge and techniques, research topics in various aspects of 

modern information technology, as well as trendy changes in computer 

and information technology. 

 

   2.3.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

BSCCT305 การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Testing  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการการทดสอบซอฟตแวร เพ่ือใหพัฒนา

ซอฟตแวรมีความถูกตองสมบูรณและปลอดภัย คุณภาพของซอฟตแวร มาตรฐาน

การทดสอบ เชน การทดสอบหนวยยอย การทดสอบการทํางานรวมกัน และการ

ทดสอบระบบงาน 

Study and practice about software testing methods for improved 

precision, completion and security, software quality, as well as testing 

standard like unit testing, integration testing and system testing. 
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BSCCT504 การโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี 3(2-2-5) 

 Mobile Devices Programming  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนภาษาท่ีใชพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณ

เคลื่อนท่ี การบริหารหนวยความจําและสวนบันทึกขอมูล เครื่องมือและการ

ออกแบบสวนติดตอผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมตอกับระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

Study and practice about mobile device programming language; 

memory and data storage management; user interface design and tools; 

communication to external systems; and Internet connection method. 

 

BSCCT505 โปรแกรมภาษาทางเลือก 3(2-2-5) 

 Selected Programming Language  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมสมัยใหมหรือ

ภาษาโปรแกรมท่ีตรงกับความตองการของตลาด รูปแบบการพัฒนาระบบสําหรับ

องคกร โครงสรางและรูปแบบของภาษา การเชื่อมตอกับฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

Study and practice about developing software with modern 

programming languages or industrial preferred programming languages; 

enterprise software development pattern; software development 

framework and database connect. 
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BSCCT607 การเขียนโปรแกรมเว็บเฟรมเวิรค 3(2-2-5) 

 Web Framework Programming  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCT602 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี 

 วิชาบังคับกอน : BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต เชน โครงสรางแบบเอ็มวีซี 

(Model–View–Controller: MVC) การพัฒนาเว็บไซตท่ีสามารถแยกการทํางานเปน

อิสระออกจากกัน โดยใชเทคโนโลยีเว็บเฟรมเวิรค เพ่ือพัฒนาระบบแบบ Front-end, 

Back-end โดยใชภาษาสคริปทเฟรมเวิรค และฝกเขียนภาษาโปรแกรมประยุกตพัฒนา

เว็บไซตอยางเปนระบบสําหรับจัดการขอมูลและสารสนเทศ 

Study and practice about web development with architectural patterns 

such as MVC (Model-View-Controller), to divide the process of model, view, 

and controller; login system and session usage; user right and 

authentication. 

 

3.วิชาเลือกเสรี 

  นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาท่ีเปดสอน

ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบ  

3.1 สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา หรือ 

3.2 สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบ หรือ 

3.3 รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ดังนี้ 

3.3.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล      3(3-0-6) 

English in the Digital World  

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษ เขาใจความหลากหลายของ

วัฒนธรรมสากลผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน

การฟง พูด อาน เขียน และเลือกใชไดอยางเหมาะสมในโลกดิจิทัล  
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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 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม     3(3-0-6) 

English for Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพทเทคนิคสําหรับงานวิศวกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนน

การเขียนและการนําเสนองานทางดานวิชาการท่ีเก่ียวกับงานอาชีพดานวิศวกรรม 

Study and Understand technical terminology for engineering. 

Develop English skills emphasized on writing and presenting 

academic work related to engineering careers. 

 

GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 

English for Business Career 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะการใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจท้ังการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือ

เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพผานสถานการณจําลอง เชน การโทรศัพท

ติดตอธุรกิจ การสมัครงาน การสัมภาษณงาน 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. 
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GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมจีน 

 

 

Study fundamental Chinese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Chinese culture. 

 

GEBLC110 สนทนาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Japanese Conversation 

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาญ่ีปุนเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุน 

Study fundamental Japanese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Japanese culture. 

  

GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาเกาหลีเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมเกาหล ี

Study fundamental Korean focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Korean culture  
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 GEBLC112 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Burmese 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC601 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาพมาเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมพมา 

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 :  GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และประเภทของรายงาน สวนประกอบ

ของรายงาน หลักการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ 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. 

 

GEBLC203 วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Literature 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี   

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของทองถ่ินรวมถึงประเพณีและ

วัฒนธรรมอันทรงคุณคาดานตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็น

คุณคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินตน ตลอดจนสามารถนํา 

องคความรูท่ีไดไปบรูณาการเขากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช

ชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.2 กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT602 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise for Health 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายตอระบบตางๆ

ของรางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและ

การประเมินสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การสรางโปรแกรมการออก

กําลังกายดวยตนเอง การออกกําลังกายในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติท่ีเปนพ้ืนฐานในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย  

 

 

 

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 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Foreigners 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี   

วิชาบังคับกอน : ไมมี   

ศึกษาเก่ียวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ฝกทักษะการ

ออกเสียง การอาน การเขียนเบื้องตน การฟง การพูด ในชีวิตประจําวัน และ

เรียนรูศิลปวัฒนธรรม 

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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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 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports for Health 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬา สุขภาพสวนบุคคล หลักการ

เลือกกีฬาเพ่ือสุขภาพ การเลนกีฬาใหเหมาะสมกับวัยหรือสภาพรางกาย การ

วางแผนการเลนกีฬา พ้ืนฐานการเลนกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิด

ตางๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝก

ปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 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. 

 

GEBHT604 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Recreation for Health Promotion 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพ เกม

นันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การบริหารจัดการคายกิจกรรมตางๆ 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝกปฏิบัติกิจกรรม

นันทนาการ กีฬาและการละเลนพ้ืนบานของไทยและชาติตางๆ 
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 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 กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย 3(3-0-6) 

 Aesthetics and Human Growth 

 รหัสรายวิชาเดิม :   ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนดานสุนทรียภาพ การมองเห็นคุณคาและความงาม

ของสิ่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตมนุษย ความงอกงามของมนุษยในทัศนะของโลก

ตะวันออกและโลกตะวันตก และการดําเนินชีวิตอยางมีความหมายในโลกท่ี

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    ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

   3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

1 

 

 

 

 

 

นายรุง หมูลอม 

363020006xxxx 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร-

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพระนครเหนือ 

2548 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย วิชาท่ีสอน : 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง 

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุพ้ืนฐาน 

- วิศวกรรมซอฟตแวร 

- อัลกอริทึม 

- ระบบสารสนเทศในองคกร 

- ระบบไมโครคอมพิวเตอรและการอินเตอรเฟส 

- ระเบียบวิธีการทางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

- โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 

- การประมวลผลแฟมขอมูล 

- คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

- ความม่ันคงของคอมพิวเตอร 

- การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

- คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาและฝกอบรม 

- การพัฒนาซอฟตแวรและระบบเอกสาร 

-  วิศวกรรมซอฟตแวร สํ าหรับ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลงานวิจัย : 

วันชนะ จูบรรจง, วิไรวรรณ แสนชะนะ, รุง หมู

ลอม และอภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย. (2564). 

การสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดตากโดยใช

เทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารวิทยาการ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 11(1).  Jan. 

2021 - Jun. 2021. หนา 56-64. 

รุง หมูลอม สัญชัย  เพ็งบุตรและกฤตาพร พัชระ

สุภา. (2564).การพัฒนาระบบแสดงผล

จํานวนจุดความ  รอนจากขอมูลดาวเทียม

ในพ้ืนท่ีปาจังหวัดตาก. ใน รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ท่ี 13 Conference Proceedings ECTI-

CARD 2021 "นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม

อยางยั่งยืน" วันท่ี 28-30 เมษายน 2564. 

นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. หนา 

282 - 285.  

เกวลิน แกวมณี, รุง หมูลอม และกฤตาพร พัชระ

สุภา. (2563). การพัฒนาโมบายแอปพลิเค

ชันโดยใชเทคนิคอิงกฎสําหรับแนะนําการ

กายภาพบําบัดผูปวยอัมพาต. วารสารวิจัย

และพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

15(3). กันยายน - ธันวาคม 2563. หนา 

73-87.  

รุง หมูลอม และธนัญญา เพ็ชรทูลย. (2563). สื่อ

การเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาลตาก. ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาตินอร

ทเทิรนวิจัยครั้งท่ี 6 ประจําปการศึกษา 

2562 “นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพดวยสมุนไพร

ไทย”, วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563. ตาก: 

มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 171 - 184.   

รุง หมูลอม, เสาวลักษณ สังฆะมณีย และเมริน สุ

ยะไชย. (2562).  แอปพลิเคชันลอยกระทง

สายไหลประทีปพันดวง จังหวัดตาก. ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 

4 หัวขอ "นวัตกรรมเพ่ือสรางความ เขมแข็ง

ในการพัฒนาอยางยั่งยืน" , วนัท่ี 9 ธันวาคม 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

2562.นครสวรรค: มหาวิทยาลัยเจาพระยา. 

หนา 375–383.  

รุง หมูลอม และ อนันพงศ อินทะนนท. (2562). 

แอปพลิเคชันชวยลดน้ําหนักบนสมารทโฟ

นบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด. ใน 

รายงานการประชุมการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 6 หัวขอ 

“บูรณาการงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ดวยนวัตกรรม", 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563. 

ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 339 – 

353.  

รุง หมูลอม, ณัฎฐพล จันนอย และ บุญตอ ตาง

ใจ. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศผู

พิการออนไลนในเขตอําเภอพบพระ. ใน 

รายงานการประชุมการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5 หัวขอ 

“สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรม

สรางสรรค”, วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา. หนา 705 – 722.   

รุง หมูลอม, ภัสวรรณ เอ่ียมอิน และ เจจิรา สิทธิ

วงศ. (2561). แอพพลิเคชันสํงเสริมการ

เรียนรู เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ดวย

ระบบปฏิบัตกิาร Android. ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาตินอรทเทิรนวิจัย 

ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2561 “วิจัย

เพ่ิมมูลคาพัฒนาเศรษฐกิจ”, 25 พฤษภาคม 

2561. ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา  

175 - 181.   

รุง หมูลอม และ ณัฐพล กินตาว. (2561). แอฟ

พลิ เคชันโภชนาการอาหารและการ

คํานวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมารท

โฟนระบบปฏิบั ติ ก าร  Android.  ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

นอรทเทิรนวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําป 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

2 นายธานินทร สินพรมมา 

363990002xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ) 

ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร-

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพระนครเหนือ 

2549 

 

2538 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- ระบบไมโครคอมพิวเตอรและการอินเตอรเฟส 

- การบริหารฐานขอมูล 

- ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 

- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร 

- การควบคุมและความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ 

- โปรแกรมสําเร็จรูป 

- โครงงานการวิจัยระดับปริญญาตรี  

ผลงานวิจัย : 

ธานินทร สินพรมมา อํานาจ ทับเกิด และพีรพล 

เชื้อเทศ. (2561). การพัฒนาระบบจัดการ

เทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

เทียบโอน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาตินอรทเทิรนวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําป

การศึกษา 2561 “วิจัยเพ่ิมมูลคาพัฒนา

เศรษฐกิจ”, 25 พฤษภาคม 2561. ตาก: 

มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 196 – 202.  
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

3 นายอํานาจ ทับเกิด 

362050010xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตเทเวศร 

2546 

 

2536 

ผูชวยศาสตราจารย วิชาท่ีสอน : 

- วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 

- คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 

- คอมพิวเตอรเบื้องตน 

- การสื่อสารขอมูล 

-  กา รสื่ อ ส า ร ข อ มู ล และร ะบบ เ ค รื อ ข า ย

คอมพิวเตอร 

- โครงสรางระบบสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองคกร 

- ระบบการจัดการฐานขอมูล 

- ระบบฐานขอมูลสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

- โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี 

- โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

- หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



88 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย : 

อํานาจ ทับเกิด และวีรเกียรติ จันทรี. (2562). 

สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง “จังหวัดตาก” ใน

รูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอน. ใน รายงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรทเทิรน

วิจัย” ครั้งท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2561 

“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยดวยนวัตกรรม”, 31 พฤษภาคม 2562. 

วิทยาลัยนอรทเทิรน. ตาก. หนา 1024 – 

1212.  

ธานินทร สินพรมมา อํานาจ ทับเกิด และพีรพล 

เชื้อเทศ. (2561). การพัฒนาระบบจัดการ

เทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

เทียบโอน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาตินอรทเทิรนวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําป

การศึกษา 2561 “วิจัยเพ่ิมมูลคาพัฒนา
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เศรษฐกิจ”, 25 พฤษภาคม 2561. ตาก: 

มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 196 – 202.  

4 นายวันชนะ จูบรรจง 

164060009xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2553 

 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

- คอมพิวเตอรกับงานคหกรรมศาสตร 

- เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร 

- จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 

- การจดัการโครงการดานระบบสารสนเทศ 

- การจัดการขอมูลธุรกิจและระบบลอจิสติคส 

- คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 

-  เทคโน โลยี ส ารสน เทศและสื่ อสาร เ พ่ือ

การศึกษา 

- เว็บเทคโนโลยี 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บ

เทคโนโลย ี

- คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาและการฝกอบรม 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

- การทบทวนวรรณกรรมและการสรางกรอบ

แนวคิด 

- การบริหารการพัฒนาสังคม 

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

ผลงานวิจัย : 

วันชนะ จูบรรจง, วิไรวรรณ แสนชะนะ, รุง หมู

ลอม และอภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย. (2564). 

การสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดตากโดยใช

เทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารวิทยาการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 11(1).  Jan. 

2021 - Jun. 2021. หนา 56-64. 

วันชนะ จูบรรจง, อภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย, สัญญา 

เครือหงส และรมฉัตร ชูโชติ. (2563).  การ

พัฒนาแบบจําลองสารสนเทศอาคาร 3 มิติ 

ดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอวกาศยานไร

คนขับ กรณีศึกษา พาสาน จังหวัด

นครสวรรค. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

ครั้งท่ี 12 “การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือกาวสู

สังคมอัจฉริยะ 4.0”, วันท่ี 26-27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563. นครสวรรค: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค. หนา 11 – 

15.  

วันชนะ จูบรรจง, ปฏิภาณ อุทัง และยุวา แซวา. 

(2562). การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ขอมูลสหกิจศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก. ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาตินอร

ทเทิรนวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจําปการศึกษา 

2561 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อน

เ ศ รษฐ กิ จ ไทยด ว ยน วั ต ก ร รม” , 3 1 

พฤษภาคม 2562. ตาก: มหาวิทยาลัยนอร

ทเทิรนตาก. หนา 391 – 399.   

วันชนะ จูบรรจง, ณัฎฐพร จอกทอง และธนา

ลักษณณ กุลเกียรติ์. (2561). การพัฒนา

แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น แ ผ น ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ผาน

เทคโนโลยีความจริงเสมือน. ใน รายงาน

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค ครั้งท่ี 5,  วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 

2561.  . ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ตาก. หนา 828 – 844.  

วันชนะ จูบรรจง, ธันยบูรณ สุสรรเพชร และ

สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี. (2561).  แอพพลิเคชัน

แนะนําการกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา. 

ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

นอร ท เ ทิ ร น วิ จั ย  ค รั้ ง ท่ี  4 ประจํ า ป

การศึกษา 2560 “นวัตกรรมการวิจัย เพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ินไทยอยางยั่งยืน”, 25 

พฤษภาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยนอร

ทเทิรนตาก. หนา 142 – 146.   

5 นางสาวกฤตาพร 

พัชระสุภา 

363010005xxxx 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2546 

2544 

 

ผูชวยศาสตราจารย วิชาท่ีสอน : 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

- โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

- ปญญาประดิษฐ 

- ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  

ผลงานวิจัย :  

รุง หมูลอม สัญชัย  เพ็งบุตรและกฤตาพร พัชระ

สุภา. (2564).การพัฒนาระบบแสดงผล

จํานวนจุดความ  รอนจากขอมูลดาวเทียม

ในพ้ืนท่ีปาจังหวัดตาก. ใน รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ท่ี 13 Conference Proceedings ECTI-

CARD 2021 "นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม

อยางยั่งยืน" วันท่ี 28-30 เมษายน 2564. 

นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. หนา 

282 - 285.  
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เกวลิน แกวมณี, รุง หมูลอม และกฤตาพร พัชระ

สุภา. (2563). การพัฒนาโมบายแอปพลิเค

ชันโดยใชเทคนิคอิงกฎสําหรับแนะนําการ

กายภาพบําบัดผูปวยอัมพาต. วารสารวิจัย

และพัฒนา    วไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 

15(3). กันยายน - ธันวาคม 2563. หนา 

73-87.  

กฤตาพร พัชระสุภา. (2561). การเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพระหวางเทคนิคการพยากรณ

สําหรับตัวแบบของตัวแปรเดียวกับขอมูลท่ีมี 

ฤดูกาล. วารสาร มทร.อีสาน (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี), 11(3). กันยายน - ธันวาคม 

2561. หนา 145 - 165.  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

1 นายธิติวัฒน  ตาคํา 

352010029XXXX 

ปร.ด (สารสนเทศศึกษา) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ) 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

วิทยาลัยครูเชียงใหม  

2558 

2547 

 

2537 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- การคนคืนสารสนเทศ 

- การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

- นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม 

- คลังขอมูล 

- เหมืองขอมูล 

- ระเบียบวิธีวิจัย 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

ผลงานวิจัย : 

วชิระ หลอประดิษฐ, ธิติวัฒน ตาคํา และนรา

วิชญ ความหม่ัน. (2564). การใชงานระบบ

บริหารจัดการการฝกงานและสหกิจศึกษา 

เพ่ือติดตามนักศึกษาฝกงานในยุคปกติวิถี

ใหม. ใน รายงานการประชุมวิชาการ และ

เผยแพร ง านวิ จั ย คั ดส ร ร  ส าขาวิ ช า

ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ท่ี  5 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

“นวัตกรรมการจัดการศึกษาเ พ่ือการ

เปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 

กุมภาพันธ  2564.  เพชรบุรี :  สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระร าชู ป ถั มภ  ส ม เ ด็ จพ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 

308-323. 

ธิติวัฒน ตาคํา, สุรพล ใจวงศษา และจักรพงษ 

ชุมใจ. (2564). การพัฒนาระบบตรวจสอบ

ยอยกลับในหวงโซอุตสาหกรรมถ่ัวลิสงตาม

มาตรฐานเกษตรไทย มกษ. 4702-2557. 

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี, 14(1), มกราคม - เมษายน 

2564 . หนา 103-118.  

ธิติวัฒน ตาคํา, คนึงนุช สารอินจักร และวันเพ็ญ 

จิตรเจริญ. (2564). การวิเคราะหงานวิจัย

เ ก่ียวกับกาแฟพิเศษโดยใชวิธีการทาง
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

บรรณมิติ . วารสารสารสนเทศศาสตร , 

39(1), มกราคม – มีนาคม. หนา 1-19.  

2 นายนราวิ ชญ   ความ

หม่ัน 

357110042xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ) 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

สถาบันราชภัฏลําปาง 

2545 

 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย วิชาท่ีสอน : 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

- ระบบจัดการฐานขอมูล 

- คลังขอมูล 

- การทําเหมืองขอมูล 

- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- โปรแกรมประยุกตทางฐานขอมูล 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

ผลงานวิจัย : 

วชิระ หลอประดิษฐ, ธิติวัฒน ตาคํา และนรา

วิชญ ความหม่ัน. (2564). การใชงานระบบ

บริหารจัดการการฝกงานและสหกิจศึกษา 

เพ่ือติดตามนักศึกษาฝกงานในยุคปกติวิถี

ใหม. ใน รายงานการประชุมวิชาการ และ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เ ผ ยแพร ง านวิ จั ย คั ดส ร ร  ส าขาวิ ช า

ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ท่ี  5 

“นวัตกรรมการจัดการศึกษาเ พ่ือการ

เปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 

กุมภาพันธ  2564.  เพชรบุรี :  สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระร าชู ป ถั มภ  ส ม เ ด็ จพ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 

308-323. 

สุวรรณี เจียรสุวรรณ , นราวิชญ ความหม่ัน, 

เสกสรรค เจียรสุวรรณ และ    จีรศักดิ์ บุญ

ยศ.  (2564) .  สื่ อการเรียนรู การ เ ขียน

อักษรไทยลานนาสําหรับผู เริ่มตน. ใน 

รายงานการประชุมวิชาการ และเผยแพร

งานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ระดับชาติ ครั้ง ท่ี 5 “นวัตกรรมการจัด

การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนผานสูปกติวิ ถี

ใหม”, วันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ 2564. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เพชรบุรี: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี. หนา 351-361.  

นราวิชญ ความหม่ัน, สุวรรณี เจียรสุวรรณ, ปา

ริญา วงศชัชวาล และ         ศุภัทชญา 

เรือนยศ. (2562). การพัฒนาสื่อความเปน

จริงเสมือนของศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑ

หอปูมละกอน. ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 National 

Conference on Business 

Transformation “Business 

management in the digital 

transformation”, วันท่ี 22 - 23 

สิงหาคม 2562.  นครสวรรค:มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค. หนา 390 - 398.  

วชิระ หลอประดิษฐ, นราวิชญ ความหม่ัน, ดารา

รัตน ธาตุรักษ และ           สรุพงษ เพ็ชร
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

หาญ. (2562).  การวิเคราะหแนวทาง

แกปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงโดย

การประยุกตใชระบบภมิูสารสนเทศ

ออนไลน: กรณีศึกษาการมีสวนรวม โดย

ชุมชนบานทุงฮาง และบานแมจอกฟา 

ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง. 

ใน รายงานการประชุมการปาไม ประจําป 

พ.ศ.2562. (FORCON 2019), วันท่ี 19 - 

21 สิงหาคม 2562.  ลําปาง: สถาบันค

ชบาลแหงชาติ. หนา 571 - 580.  

นราวิชญ ความหม่ัน, สุวรรณี เจียรสุวรรณ และ

ผจงจิต ติ๊บประสอน. (2561).  การพัฒนา

เ ว็ บแอพพลิ เ คชั นบริ ห า ร ง าน ร ะบบ

น้ําประปาหมูบาน กรณีศึกษา บานม่ิง

มงคล อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 “วิจัยและ

พัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน”, 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

วัน ท่ี  31 มีนาคม 2561.  นครราชสีมา: 

วิทยาลัยราชสีมา. หนา 339 – 348.  

3 นางสาวคนึงนุช  สารอิน

จักร 

352010113XXXX 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

และสารสนเทศ) 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

สถาบันราชภัฏลําปาง 

2548 

 

2545 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

- ระบบสารสนเทศในองคกร 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวงแผนการบรหิาร 

- หลักการเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทส 

- การสรางสื่อผสม 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

ผลงานวิจัย : 

คนึงนุช สารอินจักร, สุขุมาล ตั้วสกุล. (2564). 

ก า ร พัฒนายู ส เซอร อิ น เ ตอร เ ฟส เชิ ง

ปฏิสัมพันธตนแบบเพ่ือการรับรูและการใช

ประโยชนของผูบกพรองทางการเห็น 

กรณีศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

ลําปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ 

และเผยแพรผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชา
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ท่ี  5 

“นวัตกรรมการจัดการศึกษาเ พ่ือการ

เปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 

กุมภาพันธ  2564.  เพชรบุรี :  สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระร าชู ป ถั มภ  ส ม เ ด็ จพ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 

28-41.  

ธิติวัฒน ตาคํา, คนึงนุช สารอินจักร และวันเพ็ญ 

จิตรเจริญ. (2564). การวิเคราะหงานวิจัย

เ ก่ียวกับกาแฟพิเศษโดยใชวิธีการทาง

บรรณมิติ . วารสารสารสนเทศศาสตร , 

39(1), มกราคม – มีนาคม. หนา 1-19.  

คนึงนุช สารอินจักร, สุขุมาล ตั้วสกุล, มณีนุช 

แสนขัติ,  ภานุวัฒน วิรัษเกษม, เจนจรี ไชย

วงศา และนิตยา ภรรยาทอง. (2561). การ

พัฒนานิทานแอนิเมชั่น 2 มิติสําหรับเด็กท่ี

มีความบกพรองทางการเห็นแบบเลือนราง 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

กรณีศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

ลําปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคม

อยางยั่ งยืน” , วัน ท่ี  31 มีนาคม 2561. 

นครราชสีมา: วิทยาลัยราชสีมา. หนา 67 – 

75.  

4 นางสาวสุขุมาล  ตั้วสกุล 

153990004XXXX 

วท.ม. (การจัดการระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

 

2550 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

- การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 

- การวิเคราะหระบบ 

- ระบบฐานขอมูล 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- การจดัการธุรกิจออนไลน 

- หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

- การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน 

- การใชงานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

ผลงานวิจัย : 

คนึงนุช สารอินจักร, สุขุมาล ตั้วสกุล. (2564). 

ก า ร พัฒนายู ส เซอร อิ น เ ตอร เ ฟส เชิ ง

ปฏิสัมพันธตนแบบเพ่ือการรับรูและการใช

ประโยชนของผูบกพรองทางการเห็น 

กรณีศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

ลําปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ 

และเผยแพรผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชา

ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ท่ี  5 

“นวัตกรรมการจัดการศึกษาเ พ่ือการ

เปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 

กุมภาพันธ  2564.  เพชรบุรี :  สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระร าชู ป ถั มภ  ส ม เ ด็ จพ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 

28-41. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

สุขุมาล ตั้วสกุล, ภานุวัฒน วิรัชเกษม, มณีนุช 

แสนขัต,ิ วีระศักดิ์  กลิ่นสง และชลธิชา อิน

ตะส งค .  ( 2 561 ) .  ก า ร พัฒนาระบบ

บริหารงานจัดซ้ือวัสดุ โรงเรียนวัดเสด็จ 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. ใน รายงานการ

ประชุ มวิ ช าการระดับชาติ  วิ ทยาลั ย

นครราชสีมา ครั้งท่ี 5 “วิจัยและพัฒนาสู

การขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน”, วันท่ี 31 

มีนาคม 2561. นครราชสีมา: วิทยาลัยราช

สีมา. หนา 321–329.  

คนึงนุช สารอินจักร, สุขุมาล ตั้วสกุล, มณีนุช 

แสนขัติ, ภานุวัฒน วิรัษเกษม, เจนจรี ไชย

วงศา และ นิตยา ภรรยาทอง. (2561). การ

พัฒนานิทานแอนิเมชั่น 2 มิติสําหรับเด็กท่ี

มีความบกพรองทางการเห็นแบบเลือนราง 

กรณีศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

ลําปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคม

อยางยั่ งยืน” , วัน ท่ี  31 มีนาคม 2561. 

นครราชสีมา: วิทยาลัยราชสีมา. หนา 67–

75.  

5 นายวชิระ  หลอประดิษฐ 

352010070XXXX 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

และสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2551 

 

2547 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- การคนคืนสารสนเทศ 

- ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 

- เตรียมสหกิจศึกษาและการฝกงานทางวิชาชีพ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- วิศวกรรมซอฟตแวร 

- การสรางสื่อผสม 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

- การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การฝกงานทางวิชาชีพ 

- การตัดสินใจและการแกปญหาทางการจัดการ 

- การจดัการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผลงานวิจัย : 

วชิระ หลอประดิษฐ, ธิติวัฒน ตาคํา และนรา

วิชญ ความหม่ัน. (2564). การใชงานระบบ

บริหารจัดการการฝกงานและสหกิจศึกษา 

เพ่ือติดตามนักศึกษาฝกงานในยุคปกติวิถี

ใหม. ใน รายงานการประชุมวิชาการ และ

เผยแพร ง านวิ จั ย คั ดส ร ร  ส าขาวิ ช า

ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ท่ี  5 

“นวัตกรรมการจัดการศึกษาเ พ่ือการ

เปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 

กุมภาพันธ  2564.  เพชรบุรี :  สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระร าชู ป ถั มภ  ส ม เ ด็ จพ ร ะ เ ท พ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 

308-323.  

วชิระ หลอประดิษฐ, นราวิชญ ความหม่ัน, ดารา

รัตน ธาตุรักษ และ สุรพงษ เพ็ชรหาญ. 

(2562). การวิเคราะหแนวทางแกปญหา

การขาดแคลนน้ํ า ในฤดู แล ง โ ดยการ

ประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศออนไลน: 

กรณีศึกษาการมีสวนรวม โดยชุมชนบาน

ทุงฮาง และบานแมจอกฟา ตําบลทุงผึ้ง 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง. ใน รายงาน

การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ.2562. 

(FORCON 2019), วันท่ี 19 - 21 สิงหาคม 

2562.  ลําปาง: สถาบันคชบาลแหงชาติ. 

หนา 571 - 580.  

วีรศักดิ์ ฟองเงิน, สุรพงษ เพ็ชรหาญ และวชิระ 

หลอประดิษฐ .  (2562) .  การพยากรณ

ปริมาณน้ําไฟลเขาเข่ือนก่ิวคอหมาโดยใช

เทคนิคเหมืองขอมูลบนพ้ืนฐานของการ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

เรียนรูของเครื่อง. ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัย

ร า ช ภั ฎ น ค ร ป ฐ ม  ( The 11th NPRU 

National Academic Conference) , 

วันท่ี 11–12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. หนา 159-

167.  

วชิระ หลอประดิษฐ, มณีนุช แสนขัติ และภา

นุวัฒน วิรัชเกษม. (2561).  การพัฒนาสื่อ

การผลิตเชื้อเห็ดนางฟาเพ่ือพัฒนาชุมชน

แบบยั่ งยืนตามนโยบาย Thailan 4.0. 

ลําปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคม

อยางยั่ งยืน” , วัน ท่ี  31 มีนาคม 2561. 

นครราชสีมา: วิทยาลัยราชสีมา. หนา 313-

320.  
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

ดารารัตย ธาตุรักษ, วชิระ หลอประดิษฐ และ

วัชรี เทพโยธิน (2563). การจัดการปญหา

การขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน บานทุงฮาง

และบานแมจอกฟา จังหวัดลําปาง. วารสาร

วิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี, 12(6). 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563. หนา 401-

415.  

6 นางสุวรรณี  เจียร

สุวรรณ 

352010016xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

วิทยาลัยโยนก 

2545 

 

2537 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

- การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1 

- การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 2 

- การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1 

- การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

ผลงานวิจัย : 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

สุวรรณี เจียรสุวรรณ , นราวิชญ ความหม่ัน, 

เสกสรรค เจียรสุวรรณ และจีรศักดิ์ บุญยศ. 

(2564). สื่อการเรียนรูการเขียนอักษรไทย

ลานนาสําหรับผูเริ่มตน. ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการ และเผยแพรงานวิจัยคัด

สรร สาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติ ครั้ง

ท่ี 5 “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการ

เปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 

กุมภาพันธ  2564.  เพชรบุรี :  สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระร าชู ป ถั มภ  ส ม เ ด็ จพ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 

351-361.  

นราวิชญ ความหม่ัน, สุวรรณี เจียรสุวรรณ, ปา

ริญา วงศชัชวาล และ ศุภัทชญา เรือนยศ. 

(2562). การพัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือน

ของศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑหอปูมละ

กอน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 National 

Conference on Business 

Transformation “Business 

management in the digital 

transformation”, วันท่ี 22 - 23 

สิงหาคม 2562.  นครสวรรค:มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค. หนา 390 - 398.  

นราวิชญ ความหม่ัน, สุวรรณี เจียรสุวรรณ และ

ผจงจิต ติ๊บประสอน. (2561).  การพัฒนา

เ ว็ บแอพพลิ เ คชั นบริ ห า ร ง าน ร ะบบ

น้ําประปาหมูบาน กรณีศึกษา บานม่ิง

มงคล อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 “วิจัยและ

พัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน”, 

วัน ท่ี  31 มีนาคม 2561.  นครราชสีมา: 

วิทยาลัยราชสีมา. หนา 339 – 348.  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

1 นางสาวคัชรินทร       

ทองฟก 

365990074xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (การศึกษา) 

บธ.บ  (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิทยาลัยภาคกลาง 

2548 

2543 

2542 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

- การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 

- จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีสื่อประสม 

- การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

- การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

ผลงานวิจัย : 

จักรพันธ สาตมุณี, ภคพล สุนทรโรจน, คัชรินทร 

ทองฟก และพงษกัมปนาท แกวตา. (2564). 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการ

ทอง เ ท่ียวผ านระบบแอปพลิ เ คชัน  LINE 

Chatbot ในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการ

บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย

มหาสารคาม. 13(1), หนา 100-111.  
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

ทศกร สมนึก และคัชรินทร ทองฟก. (2563). ระบบ

เช็คอุณภูมิและเปอรเซ็นตความชื้นเพ่ือควบคุม

เครื่องปรับอากาศผานสมารตโฟนภายในหอง

เซิรฟเวอร. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 6 “สูวิจัยรับใช

สังคม สรางสรรคนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชนทองถ่ิน อยางยั่งยืน”, วันท่ี 2 - 4 

กันยายน 2563. เชียงใหม : มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 487-496.  

สุริยา จันทรสุริยา, คัชรินทร ทองฟก และวาสนา 

สิงหดวง. (2562). ระบบโรงเรือนเพาะเห็ด

นางฟาอัตโนมัติผานสมารทโฟน. ใน รายงาน

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ  ครั้ ง ท่ี  6 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, วันท่ี 20 

ธันวาคม 2562. กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฎกําแพงเพชร. หนา 1234-1242.  

วิไรวรรณ  แสนชะนะ, คัชรินทร  ทองฟก และ

วาสนา สิงหดวง. (2561). การพัฒนาบรรจุ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

ภัณฑขาวกลองจากฟางขาวและสงเสริมการ

ขายผานแอปพลิเคชั่นวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาว

ชุมชน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก. ใน 

รายงานการประชุมการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5 หัวขอ “สู

วิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค”, 

วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 234-246.  

คัชรินทร ทองฟก และเจนจิรา แจมศิริ. (2561). 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจองหอง

ประชุมออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา พิษณุโลก. ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคหนือ ครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, 

วั น ท่ี  20 ก ร ก ฎ า ค ม  2561.  ลํ า ป า ง : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. หนา 263-275.  
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

คัชรินทร ทองฟก อดิศักดิ์ ภูกลัด และวาสนา สิงห

ดวง. (2561). เครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค

ควบคุมอุณหภู มิและความชื้นด วยระบบ

อัตโนมัติ. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

นํา เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข าย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคหนือ 

ครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, วันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561. ลําปาง: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง. หนา 74-85.  

2 นางสาวอมิตตา      

คลายทอง 

365990007xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2546 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

- โปรแกรมภาษาทางเลือก 

- ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

- การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- ระบบฐานขอมูลสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

- การจัดการสารสนเทศ 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

- เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองคกร 

- คอมพิวเตอรกราฟกส 

- โครงสรางและอัลกอริทึม 

- เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเกษตร 

- การฝกปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พ้ืนฐานอินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

- โปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตน 

- ระบบปฏิบัติการ 

- การควบคุมการดําเนินการ 

- โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ผลงานวิจัย : 

อมิตตา คลายทอง, พชร แกวสม และ ศิริจรรยา 

จันทรมี. (2564). ระบบการเบิกจายสารเคมี

ภายในหองปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา พิษณุโลก. ใน การประชุมวิชาการ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

ระ ดับชา ติ  ECTI-CARD 2021  ครั้ ง ท่ี  13 

"นวัตกรรม เพ่ือสังคมท่ียั่งยืน", หนา 158-162. 

อมิตตา คลายทอง และณัฐชัย นิรัติศัย. (2563). 

การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน กรณีศึกษา

รานแซบมอร. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

วิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 6 “สูวิจัย

รับใชสังคม สรางสรรคนวัตกรรม ยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน อยางยั่งยืน”, วันท่ี 

2 - 4 กันยายน 2563. เชียงใหม: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 497–507. 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา.  

อมิตตา คลายทอง และวรวิทย  จิตศรัณยู กุล . 

(2562).  ระบบควบคุมอากาศแมและลูกสุกร

ในโรงเรือนแบบเปด ดวย IoT. ใน รายงานการ

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ท่ี  6 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, วันท่ี 20 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

ธันวาคม 2562. กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฎกําแพงเพชร. หนา 1215-1223.  

อมิตตา คลายทอง, ศิริจรรยา จันทรมี, พชร แกว

เสมา, วันชัย เจือทรัพย, และศักดา โชคอุดมดี. 

(2561). การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ

แปงแผนจากขาวไรซเบอรรี่. ใน รายงานการ

ประชุมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค ครั้งท่ี 5 หัวขอ “สูวิจัยรับใชสังคม 

ด วยนวัตกรรมสร า งสรรค” , วัน ท่ี  6 -  8 

ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา. หนา 431-443.  

อมิตตา คลายทอง และธานินทร คุยศรี. (2561).  

การ พัฒนาระบบเว็ บ ไซต โ คร งการและ

ประชาสัมพันธขาวสาร กรณีศึกษาหมูบาน

หนองกลด จ.พิจิตร. ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้ ง ท่ี  4 

ประจําป พ.ศ .2561, วันท่ี 23 มีนาคม 2561. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. 

หนา 123-133.  

3 นางสาวศิริจรรยา  

จันทรมี 

365990024xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2546 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง 

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- ระบบฐานขอมูลสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- คอมพิวเตอรเบื้องตน 

- โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

- โปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตน 

ผลการวิจัย : 

อมิตตา คลายทอง, พชร แกวสม และ ศิริจรรยา 

จันทรมี. (2564). ระบบการเบิกจายสารเคมี

ภายในหองปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

ลานนา พิษณุโลก. ใน การประชุมวิชาการ

ระ ดับชา ติ  ECTI-CARD 2021  ครั้ ง ท่ี  13 

"นวัตกรรม เพ่ือสังคมท่ียั่งยืน", หนา 158-162. 

อมิตตา คลายทอง, ศิริจรรยา จันทรมี, พชร แกว

เสมา, วันชัย เจือทรัพย, และศักดา โชคอุดมดี. 

(2561). การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ

แปงแผนจากขาวไรซเบอรรี่. ใน รายงานการ

ประชุมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค ครั้งท่ี 5 หัวขอ “สูวิจัยรับใชสังคม 

ด วยนวัตกรรมสร า งสรรค” , วัน ท่ี  6 -  8 

ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา. หนา 431-443.  

4 นางสาววิไรวรรณ     

แสนชนะ 

365080094xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

2558 

 

2549 

ผูชวยศาสตราจารย วิชาท่ีสอน : 

- พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีสื่อประสม 

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

- ดิจิทัลเบื้องตน 

- จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 

- สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

- การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 

- การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร  

- เรขาภาพคอมพิวเตอรและการออกแบบ 

- การจัดการระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล

ธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 

- การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การสรางสื่อดิจิตอล   

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 

- วิจัยธุรกิจ 

- ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสตร 

- ระเบียบวิธีวิจัยทองเท่ียว   

- แคลคูลัส1  
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

- แคลคูลัส2   

- สถิติสําหรับเทคโนโลยี  

- สถิติเบื้องตน   

- ความนาจะเปนและสถิติ 

- คณิตศาสตรและชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

- พีชคณิตเชิงเสน  

- คณิตศาสตรพ้ืนฐาน    

- คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการวิจัย : 

วันชนะ จูบรรจง, วิไรวรรณ แสนชะนะ, รุง หมูลอม 

และอภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย. (2564). การ

ส ง เสริมการทอง เ ท่ียวจั งหวัดตากโดยใช

เทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารวิทยาการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ, 11(1).  Jan. 2021 - 

Jun. 2021. หนา 56-64. 

ปราโมทย สิทธิจักร และวิไรวรรณ แสนชะนะ. 

(2564). ระบบแนะนําการใชสีและรูปภาพใน
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

การออกแบบบรรจุภัณฑ โดยการบูรณาการ

ออนโทโลยี กับอัลกอริ ทึมเคมีน.  วารสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ. 17(1). มกราคม -

มิถุนายน 2564. หนา  

วิไรวรรณ แสนชะนะ และราศี เพ็งอน. (2562).  

ระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวบาน

หนองออ. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้ ง ท่ี  6 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กํ าแพง เพชร , วั น ท่ี  20 ธั น ว าคม  2562. 

กํ า แ พ ง เ พ ช ร :  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ

กําแพงเพชร. หนา 1224-1233.  

วิไรวรรณ แสนชะนะ. (2562). ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ไปใช เ พ่ือเ พ่ิมชองทางการตลาดในธุ ร กิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.  ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล

สงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจําป พ.ศ. 2562, 

วั น ท่ี  15 มี น า ค ม  2562.  พิ ษ ณุ โ ล ก : 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หนา 149-

154.  

วิไรวรรณ แสนชะนะ คัชรินทร ทองฟก และวาสนา 

สิงหดวง. (2561). การพัฒนาบรรจุภัณฑขาว

กลองจากฟางขาว และสงเสริมการขายผาน

แอปพลิเคชั่น วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาชุมชน

ตําบลพันชาลี  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก. ใน 

รายงานการประชุมการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5 หัวขอ “สู

วิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค”, 

วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 234-246.  

วิไรวรรณ แสนชะนะ ปราโมทย สิทธิจักร พรชดนัย 

วัชรธนพัฒนธาดา. (2561).  การพัฒนาระบบ

จัดการดานสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวัง

ทอง. ใน รายงานการประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคหนือ ครั้งท่ี 18 และ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

ลําปางวิจัย ครั้ ง ท่ี  4, วันท่ี 20 กรกฎาคม 

2561. ลําปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

หนา 48-61.  

ปญจพร สีคําพา และวิไรวรรณ แสนชะนะ. (2561). 

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับวันสาคัญ

ของไทย ดวยเทคโนโลยี  QR CODE.   ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล

สงคราม ครั้งท่ี 4 ประจําป พ.ศ .2561, วันท่ี 

23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม. หนา 359-366.   

5 นางสาวเพ็ญศิริ  ใจวัน 

365010104xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

2546 

อาจารย วิชาท่ีสอน :  

-หลักการเขียนโปรแกรม 

-การใชโปรแกรมสาํเร็จรปูในงานธุรกิจ 

-การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

-การวิเคราะหและออกแบบระบบทางธุรกิจ 

-การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

-โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 

-โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

-โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ี

-การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-การวางแผนและจัดการระบบสารสนเทศ 

-โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การบริหารโครงงานระบบสารสนเทศ 

-โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

-คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-คอมพิวเตอรเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

-หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

-การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

-เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และการสื่อสาร 

-หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

-การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-สหกิจศึกษา 

-คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 

ผลการวิจัย : 

เพ็ญศิริ ใจวัน. (2561). การประยุกตใช Google 

Site เ พ่ือการ เรี ยนการสอนรายวิ ชาการ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือ 

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย 

วิเคราะหและออกแบบระบบ มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก. ในรายงานการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสร างสรรค  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดตาก ครั้งท่ี 

5,  วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561. หนา 1165-

1170. 

เพ็ญศิริ ใจวัน  มาริสา กัณฑาทรัพย และธมนวรรณ 

บุญไทย. (2561) .  รูปแบบความตองการ

โปรแกรมสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุบน

อุปกรณเคลื่อนท่ี. ใน รายงานการประชุม

วิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ระดับชาติ  ครั้ ง ท่ี  1  “มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร : พลังปญญาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, วันท่ี  20-

21 สิงหาคม 2561. หนา 555-563.  
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความ

จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนํามาแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

เครื่องมืออยางเหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการ 

4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา (สอดคลองกับแผนการเรียนแนะนํา) 

 ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี  2 หรือตามความเหมาะสม 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) (ตัวอยาง) 

ขอกําหนดในการทําโครงการ ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวกับการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเพ่ือการ

เรียนการสอน หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคาดวาจะนําไปใชงานหากโครงการสําเร็จ โดยมี

จํานวนผูรวมทําโครงการ 1 – 2 คน หรือตามแตกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร และมีรายงานท่ีตองนําสง

ตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด หรือเปนโครงการท่ีมุงเนนการสรางผลงานวิจัย

เพ่ือพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมมีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือโปรแกรมในการทําโครงงาน 

โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

 5.3 ชวงเวลา (สอดคลองกับแผนการเรียนแนะนํา) 

  ชั้นปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

  3 หนวยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 

  มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

โครงงานทางเว็บไซต  และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ  อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานท่ีบันทึกในแบบฟอรมและการสอบความกาวหนา

ของโครงการอยางนอย 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการ อาจารยท่ีปรึกษาไมนอยกวา 3 คนประเมินผลจาก

รายงานความกาวหนาและการนําเสนอตามขอบเขตของโครงการท่ีไดรับอนุมัติ โดยโครงงานดังกลาวตอง

สามารถทํางานไดในข้ันตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโครงงาน 
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หมวดท่ี 4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล   

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการ

เจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนใน

ระหวางภาคการศึกษาและในการปจฉิมนิเทศ กอนนักศึกษา

จะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมี

การกําหนดหัวหนากลุมในการทํางาน ตลอดจนกําหนดใหทุก

คนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝกให

นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมและเปน

ทีมงานท่ีด ี

- มีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนา

ในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ

ในภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตัวเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา 

เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีสวนรวมในชั้นเรียน และเสริม

ความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง - จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

โดยใชการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 

ทักษะดานการวิจัย - จัดการสงเสริมใหนักศึกษารูจักการทําวิจัยข้ันตน และวิจัย

ประยุกต 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 



132 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education:TQF : 

HEd) 

1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวติรวมกับผูอ่ืนในสังคมได

อยางราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละรายวิชา  ตอง

สงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

(4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและ

จรรยาวิชาชีพ เชน วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซ่ึงอาจารยผูสอน

สามารถสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดใหมีการวัดผลแบบมาตรฐานในดาน

คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ดวยการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทํากิจกรรม  และมีการกําหนด

คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาท่ีคะแนนความ

ประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ 

ผูสอนตองสอดแทรกและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และสงเสริมใหนักศึกษามีจิต

สาธารณะ สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกใน

การอนุรักษสิ่งแวดลอม ยกยองและเชิดชูนักศึกษาท่ีทําความดีและเสียสละ 

1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ไดแก 

(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา 

ท่ีมอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความใสใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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(3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) ความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและการสอบ 

1.2 ดานความรู 

1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีศึกษาซ่ึงประกอบกันข้ึน           

เปนองคความรูท่ีจะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูและเขาใจ ดังนั้นมาตรฐาน

ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาท่ีศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

การทดสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการใชขอสอบวัดผลใน

รายวิชาท่ีเรียนท้ังการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning)/  CDIO : (Conceiving - Desighing  

-Implementing –Operating)  โดยมุงเนนท้ังหลักการทางทฤษฎี และการประยุกตใชความรูในการปฎิบัติ

ในสภาพแวดลอมจริงและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง

โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ท้ังนี้ ให

เปนไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

 1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใชการวัดผล 

ดังนี้  

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) รายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

(4) งานท่ีไดมอบหมาย 

(5) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(6) แฟมสะสมผลงาน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา 

1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษา 

ดังนั้น นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญา พรอมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
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เรียนการสอนตองเนนใหนักศึกษารูจักคิดหาเหตุผล  เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา  แนวคิดและวิธีการ

แกปญหาดวยตนเอง นักศึกษาท่ีผานกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรูท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2)  มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาใชแนวขอสอบท่ีใหนักศึกษาได

อธิบายแนวคิดและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หรือใหนักศึกษาเลือกใชวิชาชีพท่ี

เหมาะสมกับสถานการณท่ีกําหนดให  

1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ใชการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการบูรณาการ 

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning)/STEM Education มุงเนนใหนักศึกษารูจัก

วิเคราะหองคประกอบของสถานการณตาง ๆโดยใชบทบาทสมมติสถานการณจําลอง และกรณีศึกษาเพ่ือ

เปนตัวอยางใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหแนวทางแกไขใหถูกตอง  

1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณจําลอง 

(2) การเลือกใชวิธีการเพ่ือแกใขปญหาในบริบทตางๆ 

(3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(4) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 

1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล นักศึกษาจึง

ตองไดรับการฝกประสบการณพ่ือเรียนรูการปรับตัวใหเขากับบุคคลและกลุมบุคคลตางๆ ดังนั้นผูสอนตอง

แนะนําการวางตัว มารยาทในการเขาสังคม และทักษะท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผลทําไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํา

กิจกรรมกลุม ท้ังในและนอกชัน้เรยีน และผลสะทอนกลับจากการฝกประสบการณตาง ๆ 
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1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน 

หรือคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีมีประสบการณและประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

(5) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(6) มีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลท่ีติดตอสื่อสารดวย  และสามารถวางตน

ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแตละ

วัฒนธรรม 

 

1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 

(2) พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ในยุคปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการประกอบ

อาชีพ นักศึกษาตองมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  

การติดตอสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวกับการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรูเก่ียวกับ

สาขาวิชา ดวยเหตุนี้ ผูสอนตองใชเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝกใหนักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 

(2) สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

(3) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ 

และสอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 
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การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหวางการสอนโดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา        

ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปราย    แสดง

ความคิดเห็นในกลุม หรือจัดกิจกรรมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

หรือนําเสนอผลงานตาง ๆ  

1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข    

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนดวยกิจกรรม Active Learming/Flipped Classroom ท่ีนักศึกษา

ตองติดตอสื่อสาร คนควาหาขอมูล และนําเสนอผลจากการคนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิด

การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

(2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาขอมูล 

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการนําเสนอผลงาน 

(4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมแตละกลุม 

1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 

(2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาหาขอมูล 

(3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

(4) จรรยามารยาทในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมกับสถานการณ

และวัฒนธรรมสากล 
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2) แผนท่ีแสดงผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุดมศึ กษาของประ เ ทศ ไทย  (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd) 

2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

2.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

2.1.4 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2.2 ดานความรู 

2.2.1 มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 

2.2.2 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาท่ีศึกษา 

2.2.3 สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.3 ดานปญญา 

2.3.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรูท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

2.3.2 มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีด ี

2.4.2 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

2.4.3 สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

2.4.4 สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 

2.5.2 สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

2.5.3 ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ และ

สอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 1) วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ 
 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 

3 GEBLC105  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทํางาน                 

4 GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย                 

5 GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                 

6 GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา                   

7 GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                   

8 GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต                 
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาบังคับ                 

1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 

3 GEBLC105  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทํางาน                 

4 GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย                 

5 GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                 

6 GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา                   

7 GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                   

8 GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต                 

วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก                 

1 GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน                 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

2 GEBSC302  มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม                 

3 GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและ

การสรางนวัตกรรม 
                

4 GEBSC304 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ                 

5 GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน                 

6 GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                 

7 GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน                 

8 GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม                 

9 GEBSO502 ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจและการ

เมืองไทย 
                

10 GEBSO503 มนุษยสัมพันธ                 

11 GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก                 

12 GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล                               

13 GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค                  

14 GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน                 

15 GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม                 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

16 GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21                 

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี                 

1 GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล                 

2 GEBLC107 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิศวกรรม                 

3 GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธรุกิจ                 

4 GEBLC109  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร                 

5 GEBLC110 สนทนาภาษาญีปุ่นพืน้ฐาน                 

6 GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                 

7 GEBLC112  ภาษาพมาพื้นฐาน                 

8 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ                 

9 GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน                 

10 GEBLC204 ภาษาไทยสาํหรับชาวตางประเทศ                 

11 GEBHT602  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                 

12 GEBHT603 กีฬาเพื่อสุขภาพ                 

13 GEBHT604 นันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพ                 

14 GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย                 
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 2.2 มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของ

ประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนตองมี

ความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารยท่ีสอนในแตละวิชา

ตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ ท้ัง 7 ขอ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมเกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ  อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายาม

สอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ท้ัง 7 ขอ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับ

วิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา รวมท้ังอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามท่ีระบุไว 

2.2.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

2.2.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

2.2.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับ ความสําคัญ 

2.2.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

2.2.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

2.2.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 

2.2.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิชาเก่ียวกับ จริยธรรมและกฎหมาย

คอมพิวเตอร เปนวิชาบังคับ อาจารยผูสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาค

การศึกษา ซ่ึงไมจําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมท่ีกําหนด มีการ

กําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษา

ท่ีคะแนนความประพฤติไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ

รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ

ซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอน

ทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
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 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการรวมกิจกรรม 

2.1.3.2 ใประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

2.1.3.3 ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

2.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2 ความรู 

 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

  นักศึกษาดองมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู

เก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้น

มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

2.2.1.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการ\เละทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร 

รวมท้ังประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปู

หา 

2.2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ

องคประกอบ   ตาง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด 

2.2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไป

ประยุกต 

2.2.1.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

2.2.1.6 มีความรู ในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

2.2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

2.2.1.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูใน

ศาสตร  อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้น

เรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยูในหลักสูตร 
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 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรปูแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทาง

ปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย

การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝก

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

  2.2.3.1   การทดสอบยอย 

  2.2.3.2   การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

  2.2.3.3   ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

  2.2.3.4   ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 

  2.2.3.5   ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

  2.2.3.6   ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3 ทักษะทางปญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบ

การศึกษาเเลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม 

และความรูเก่ียวกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิด

หาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะ

ทองจํานักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

2.3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

2.3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใหในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค 

2.3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

2.3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได

อยางเหมาะสม 

  การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีใหนักศึกษาแกปญหา อธิบาย

แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบท่ีเปน

การเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบท่ีใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตาง ๆ 

 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
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2.3.2.1   กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3.2.2   การอภิปรายกลุม 

2.3.2.3   ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน คน

ท่ีมาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถท่ี

จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของ

กับคุณสมบัติตาง ๆ  ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดาน

สังคมศาสตรท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ นี้ 

2.4.1.1    สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4.1.2    สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเเกการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม

ทํางาน 

2.4.1.3    สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2.4.1.4    มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

2.4.1.5    สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและ

สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

2.4.1.6    มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่องคุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 

 2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความ รับผิดชอบ 

  ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงาน

กับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมี

ความคาดหวังในผลการเรียนรูดัานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

  2.4.2.1    สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

  2.4.2.2    มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.4.2.3    สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปน

อยางดี 

  2.4.2.4    มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

  2.4.2.5    มีภาวะผูนํา 

 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น

ของขอมูล 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.5.1.1    มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 

2.5.1.2    สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร

หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

2.5.1.3    สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอ อยางเหมาะสม 

2.5.1.4    สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออยางเหมาะสม 

  การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะห

ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอ

นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

 2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ

สถานการณเสมือนจริง แลวนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลาย สถานการณ 

 

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.3.1    ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 
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  2.5.3.2    ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

   (Curriculum Mapping)  สรุปผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม  (ใหเหมือนกับผลการเรียนรูขอ 2.1.1.1) 

3.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

3.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

3.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับ ความสําคัญ 

3.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

3.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 

3.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 ความรู  (ใหเหมือนกับผลการเรียนรูขอ 2.2.1.1) 

3.2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการ\เละทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต

ความรูทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปูหา 

3.2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด 

3.2.4 สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไปประยุกต 

3.2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

3.2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

3.2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 

3.2.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

3.3 ทักษะทางปญญา  (ใหเหมือนกับผลการเรียนรูขอ 2.3.1.1) 

3.3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยากเปนระบบ 

3.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

3.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
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3.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ  (ใหเหมือนกับผลการเรียนรูขอ 2.4.1.1) 

3.4.1 สามารถสื่ อสาร กับกลุ มคนหลากหลายและสามารถสนทนา ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆใน

กลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

3.4.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

3.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุม 

3.4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

3.4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องคุณสมบัติ

ตางๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 

3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศารเรียนรูขอ 

2.5.1.1) 

3.5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

3.5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

3.5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนอ อยาง เหมาะสม 

3.5.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออยางเหมาะสม 
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

กลุมวิชาชีพบังคับ 

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง 

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

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 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1 FUNSC117 หลักฟสิกส                              

2 FUNMA113 แคลคูลัส 1                              

3 FUNMA115 คณิตศาสตรเต็มหนวย                              

4 FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร                              

วิชาแกน (กลุมวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

1 BSCCT101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                              

                              หมายเหตุ: วชิาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนวิชาแกนในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพีในหมวดวิชาเฉพาะที่เปนวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

วิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพบังคับ) 

1) กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ 

1 BSCCT220 
ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการสมัยใหม 
                             

2 BSCCT203 ระบบฐานขอมูล                              

3 BSCCT214 การวิเคราะหขอมูลมหัต                              

4 BSCCT306 
กฎหมายทา ง เทค โน โ ลยี

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

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

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 

2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 

1 BSCCT202 
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
                             

2 BSCCT206 ปญญาประดิษฐ                              

3 BSCCT301 
ความ ม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ 
                             

4 BSCCT401 
เ ท ค โ น โ ล ยี แ พ ล ต ฟ อ ร ม

คอมพิวเตอร 
                             

5 BSCCT403 อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพส่ิง                              

6 BSCCT601 เว็บเทคโนโลย ี                              

7 BSCCT903 
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                             

8 BSCCT902 
สั ม ม น า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 
                             

9 BSCCT907 

การเตรียมความพรอมฝก

ประสบการณวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

10 BSCCT905 
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                             

11 BSCCT909 
ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                             

 



152 

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง 

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

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 

12 BSCCT908 
ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
                             

13 BSCCT904 
โ ค ร ง ง านทา ง เทค โน โลยี

สารสนเทศ 
                             

3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

1 BSCCT303 
การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ 
                             

2 BSCCT304 วิศวกรรมซอฟตแวร                              

3 BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน                              

4 BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ                              

5 BSCCT503 
โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม 
                             

4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

1 BSCCT603 
การส่ือสารขอมูลและระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 
                             

2 BSCCT604 
ก า ร บ ริ ห า ร เ ค รื อ ข า ย

คอมพิวเตอร 

                             

3 BSCCT605 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ                              
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

กลุมวิชาชีพเลือก 

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง 

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลย ี

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 

วิชาเลือก (กลุมวชิาชีพเลือก) 

1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

1 BSCCT103 
ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             

2 BSCCT104 การจัดการความรู                              

3 BSCCT205 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                              

4 BSCCT219 ธุรกิจดิจิทัล                              

2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 

1 BSCCT102 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป                              

2 BSCCT204 การประมวลผลภาพดิจิทัล                              

3 BSCCT221 คลังขอมูล                              

4 BSCCT218 เหมืองขอมูล                              

5 BSCCT208 เทคโนโลยีส่ือประสม                              

5 BSCCT211 
ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร 
                             

6 BSCCT212 แอนิเมชัน                              

7 BSCCT213 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ความบันเทิง 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง 

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลย ี

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 

8 BSCCT215 
เทคโน โลยี อ ากาศยานไ ร

คนขับ 
                             

9 BSCCT216 การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ                              

10 BSCCT217 การคนคืนสารสนเทศ                              

11 BSCCT402 เทคโนโลยีระบบฝงตัว                              

12 BSCCT606 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส                              

13 BSCCT905 
หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                            

 
 

3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

1 BSCCT305 การทดสอบซอฟตแวร                              

2 BSCCT504 
การโปรแกรมสําหรับอุปกรณ

เคล่ือนที ่
                             

3 BSCCT505 โปรแกรมภาษาทางเลือก                              

4 BSCCT607 
การเขียนโปรแกรมเว็บเฟรม

เวิรค 
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4. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวขางตน ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกลุม ตาง ๆ ซ่ึง

ประกอบดวย ผูประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชา และ 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

PLO 1: ตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่น และ

ประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 

 Sub PLO1: 1A ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต (LO 3.1.1) 

  1B มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม (LO 3.1.2) 

  1C มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับ ความสําคัญ (LO 3.1.3) 

  1D เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย (LO 3.1.4) 

  1F เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม (LO 3.1.5) 

  1G สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 

(LO 3.1.6) 

  1H มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (LO 3.1.7) 

  1I มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุม (LO 3.4.4) 

  1J มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง

คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน (LO 3.4.6) 

PLO 2 : ตองมีความรู มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคท้ัง

ทางวิชาการหรือวิชาชีพ การนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

Sub PLO2: 2A มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ (LO 3.2.1) 

 2B สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปูหา (LO 3.2.2) 

 2C สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ

ตาง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด (LO 3.2.3) 

 2D สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไป

ประยุกต (LO 3.2.4) 
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 2E รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง (LO 

3.2.5) 

 2F มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ (LO 3.2.6) 

 2G มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง (LO 

3.2.7) 

 2H สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูในศาสตร

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (LO 3.2.8) 

PLO 3 : มีทักษะและความเช่ียวชาญในวิชาชีพเฉพาะดาน สามารถวางแผนงานแกไขปญหา 

การส่ือสารและนําความรูท่ีไดไปบูรณาการใหเกิดประโยชนตอการประกอบอาชีพของตนเอง ชุมชนและ

ทองถิ่น 

Sub PLO3: 3A คิดอยางมีวิจารณญาณและอยากเปนระบบ (LO 3.3.1) 

 3B สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค (LO 3.3.2)  

 3C สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ(LO 

3.3.3) 

 3E สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม (LO 3.3.4) 

 3F สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ (LO 3.4.1) 

 3G สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ

ตาง ๆในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน (LO 3.4.2) 

 3H สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม (LO 3.4.3) 

 3I สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม (LO 3.4.5) 

 3J มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (LO 3.5.1) 

 3K สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค (LO 3.5.2) 

 3L สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนอ อยางเหมาะสม (LO 3.5.3) 

 3M สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออยางเหมาะสม (LO 3.5.4) 
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5. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

1 นักศึกษาไดฝกประสบการณในการปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมใหม                    

มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน รุนพ่ี และอาจารยผูสอน มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบในการทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ไดทักษะเพ่ือปูความรูพ้ืนฐานในวิชา

ศึกษาท่ัวไป และพ้ืนฐานวิชาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ

ทักษะศาสตรท่ีสูงข้ึน 

2 มีความรูและทักษะท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเฉพาะเจาะจง

ไดความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  วิทยาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจน

กระบวนการเขียนงานวิจัยเพ่ือนําไปใชในวิชาโครงงานตอไป มีทักษะการใช

คอมพิวเตอรเพ่ือนํามาประยุกตใชในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 มีทักษะทางดานการใชงานเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถนําไป

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ โดยแบงออกเปน ทักษะดานองคกรและระบบ

สารสนเทศ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต ทักษะดานเทคโนโลยี

และวิธีการทางซอฟตแวร และทักษะดานโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

4 มีทักษะจากการฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการ สามารถปรับตัวและแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการฝกงานได มีความสามารถในการบูรณาการความรูท่ี

ไดมาประยุกตใชในการทําโครงงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

1.1  การวัดผลการศึกษา 

 การวัดผลการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 การประเมินผลการศึกษา ตองกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในแตละ

ภาคการศึกษา โดยใหผลของการประเมินแตละวิชาเปนระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน (Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา 

ก        หรือ     A 

ข+      หรือ      B+ 

ข        หรือ     B 

ค+      หรือ     C+ 

ค        หรือ     C 

ง+       หรือ     D+ 

ง         หรือ     D 

ต        หรือ     F 

ถ        หรือ     W 

ม.ส.    หรือ       I 

พ.จ.    หรือ      S 

ม.จ.    หรือ      U 

ม.น.    หรือ     AU 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 

ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 

ดีพอใช (Fairly Good) 

พอใช (Fair) 

ออน (Poor) 

ออนมาก (Very Poor) 

ตก (Fail) 

ถอนรายวิชา (Withdrawn) 

ไมสมบูรณ (Incomplete) 

พอใจ (Satisfactory) 

ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

ไมนับหนวยกิต (Audit) 

 

1.2  ระยะเวลาการศึกษา  

 1.2.1 สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา สําเร็จ

ไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษา ไมเกิน 8 ปการศึกษา 

 1.2.2 สําหรับการลงทะเบียนแบบไมเต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 8 ปการศึกษา สําเร็จ

ไดไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

  ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย

คณะกรรมการทวนสอบในระดบัหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ

การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน

กลาง โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

  2.2.1  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการ

งานอาชีพ 

  2.2.2  การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา

ตาง ๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

  2.2.3  การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

  2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษา

เพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

  2.2.5  การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา

ท่ีเรียนรวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปด

โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

  2.2.6  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอ

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา

องคความรูของนักศึกษา 

  2.2.7  ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดซ่ึง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีพัฒนาเอง

และวางขาย (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือ
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สังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม (ฉ) ผลงานท่ี

นําเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยตองศึกษา

รายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามหลักสูตรและสอบผานทุกรายวิชาตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

 1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก 

การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับ

แรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม

ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

  2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

  2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 

  2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

  2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

  2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 

 1.1 มีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 

หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและไดนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแลว 

 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยาง

นอย 2 คน 

 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ไมเกิน 5 ป โดยจะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6 

 1.4 มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

  1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

  5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศึกษา 
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2.  บัณฑิต 

 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มี

คุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวขอตอไปนี้ 

 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดาน

คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมิน

จากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

  ใชแบบสอบถามกับผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือหารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 

ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป 

นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตท่ีตอบ

แบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

3.  นักศึกษา 

 3.1 การรับนักศึกษา โดยใชระบบการรับนักศึกษาและการสงเสริมความพรอมทางการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา ดังตอไปนี้  

  3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เชน โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตาประเภทตาง 

ๆ โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ โครงการความ

รวมมือกับหนวยงานของรัฐ เปนตน 

  3.1.2 คัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ และ
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รูปแบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาตอตามความเหมาะสมของแตละโครงการ ซ่ึงโครงการสวนใหญจะมีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

   3.1.2.1 สอบขอเขียน ซ่ึงมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูท่ีมีความเชี่ยวชาญใน

การออกขอสอบลักษณะตาง ๆ ใหขอสอบมีความเปนมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผูสมัครเพ่ือใหได

นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยใชขอสอบดังนี้ 

    - วิชาศึกษาท่ัวไป 

    - วิชาชีพพ้ืนฐาน 

    - วิชาชีพเฉพาะสาขา 

    ในแตละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาไดตามความเหมาะสม 

   3.1.2.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ / ปฏิบัติ  

   3.1.2.3 สอบสัมภาษณ/สอบปฏิบัติ 

   3.1.2.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาตอ 

 

 3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

  3.2.1 การสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ  

  3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (สําหรับผูท่ีมีคะแนนไมผานเกณฑ) 

  3.2.3 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ STEM Education 

  3.2.4 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 3.3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษา

และบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

  3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี อาทิเชน 

   3.3.1.1 การจัดโครงการปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางการเรียนใน

หลักสูตรสาขาวิชา รูจักรุนพ่ีรุนนองเพ่ือสรางความกลมเกลียวเครือขายการเรียนรูรวมกัน อีกท้ังไดรูจัก

อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือชี้แนะการลงทะเบียนหลักสูตรในมหาวิทยาลัย  

   3.3.1.2 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษาในแตละชั้นป โดยอาจารยท่ีปรึกษามี

หนาท่ีในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในดานวิชาการ ดานบริการและพัฒนานักศึกษา และดานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของดูแลนักศึกษา 

  3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน ดังนี้ 
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   3.3.2.1 วางแผนการในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท้ังภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เชน การพัฒนาสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการขององคกรหรือชุมชน การศึกษาเรียนรูจากสถานประกอบการณ การจัดกิจกรรม

โดยนักศึกษาท่ีชวยสงเสริมทักษะความรับผิดชอบ ความเปนผูนําและการสื่อสารภายในสังคม เปนตน 

   3.3.2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด พรอมท้ังมีการติดตามการงานอยาง

ตอเนื่อง 

   3.3.2.3 สรุปผลการดําเนินงานและทบทวนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมให

สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 3.4 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาทิเชน การคงอยูของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล

การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังตอไปนี้  

  3.4.1 มีการสํารวจจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูในแตละปการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไมศึกษาตอ

หรือออกจากการศึกษา ไมวาจะเปนการสอบตก ใหออก การลาออกไมวาจะดวยกรณีใด ๆ 

  3.4.2 มีการดําเนินการสํารวจขอมูล และตรวจสอบขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในแตละป

การศึกษา  

  3.4.3 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร  

  3.4.4 มีการดําเนินการจัดการขอรองเรียนใหกับนักศึกษา เชนการจัดชองทางในการรองเรียนท่ี

หลากหลาย มีการดําเนินการจัดการขอรองเรียนอยางเหมาะสม รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจใน

การจัดการขอรองเรียนโดยนักศึกษา 

4.  อาจารย 

 4.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

  4.1.1 การรับอาจารย มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

   4.1.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแจงความประสงคเสนอยังสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ตามลําดับสายงานพรอมท้ังกําหนดคุณสมบัติใหตรงตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) มีการอนุมัติจากผูบริหาร สวนงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการเปดรับสมัครและเปนไปตามกระบวนการของกองงานบุคลากร 

   4.1.1.2 ดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรง

ตามท่ี สกอ. กําหนด เพ่ือรับการแตงตั้งเปน อาจารยประจําหลักสูตรใหม 

   4.1.1.3 สาขาและสาขาวิชารับรายงานตัว รวมถึงเปนพ่ีเลี้ยงอาจารยใหมเพ่ือใหความรูกับ

อาจารยใหมเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การบริหาร

หลักสูตร และภาระงานท่ีตองปฏิบัติ 

  4.1.2 การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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   4.1.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณาคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ความ

เชี่ยวชาญ เพ่ือหาขอสรุปและเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรตอคณะ 

   4.1.2.2 คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือทําการอนุมัติ 

   4.1.2.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวมกันเปนพ่ีเลี้ยงอาจารยใหมเพ่ือใหความรูกับอาจารย

ใหมเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การบริหารหลักสูตร 

และภาระงานท่ีตองปฏิบัติ 

  4.1.3 ระบบการบริหารอาจารย มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  

   4.1.3.1 พิจารณาแผนอัตรากําลังของอาจารยภายในหลักสูตร โดยพิจารณาจากอัตราคงอยู 

การลาศึกษาตอ การเกษียณอายุราชการ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   4.1.3.2 พิจารณากําหนดภาระการสอน การมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีตามความเชี่ยวชาญ

ของอาจารย 

   4.1.3.3 กําหนดใหอาจารยปฏิบัติตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดาน

งานวิจัย ดานงานบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  4.1.4 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

   4.1.4.1 กําหนดใหอาจารยแตละคนเขารับการพัฒนาตนเองท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

   4.1.4.2 การสงเสริมใหเขารับการศึกษาตอในคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน โดยอาจารยท่ีตองการไปศึกษา

ตอจะตองไปศึกษาในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

   4.1.4.3 กําหนดใหอาจารยทุกคนพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

และคณะ และนําความรูท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน เชน การเรียนการสอน การวิจัย 

 4.2 คุณภาพอาจารย  

  4.2.1 รอยละ 20 ของอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 รอยละ 40 ของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

  4.2.3 รอยละ 20 ของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา

หลักสูตร 

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

  4.3.1 การคงอยูของอาจารย  

                 จัดทําแผนการประเมินผลการคงอยูของอาจารยในภาคการศึกษา โดยจะตองมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรคิดเปนรอยละ100 ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และดําเนินการจัดทํารายงาน

อัตรากําลังเพ่ือแสดงอัตราการคงอยูและจะเกษียณในปถัดไปเปนประจํา รายงานเขาสูท่ีประชุมกรรมการ

คณะเพ่ือทราบในเดือนตุลาคม ตนปงบประมาณของทุกป ในกรณีท่ีทราบวามีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ต่ํากวาเกณฑ ทางคณะกรรมการฯตองดําเนินการวางแผนการทดแทนอาจารยท่ีหายไป เพ่ือใหมีอัตราคงอยู

ของอาจารยในหลักสูตรคณะฯ ตามเกณฑท่ีกําหนด 

  4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย  

                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการประเมินดานความ

พึงพอใจดังนี้ 

- มีการประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือหารือดานการบริหารจัดการ

หลักสูตรอยางนอย 2 เดือนครั้ง โดยอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกครั้ง 

- มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรในดานตางๆ คือ

การบริหารและพัฒนาอาจารย  กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  ดําเนินจากการ

วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอการบริหารหลักสูตร โดยผลการประเมินในภาพรวม

หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ควรอยูในระดับไมต่ํากวา 3.51 

คะแนน หากมีระดับคะแนนต่ํากวาเกณฑ กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการประชุมรับทราบ

ปญหาดานตางๆท่ีต่ํากวาเกณฑและดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว พรอมท้ังทําแผนปรับปรุงเพ่ือใหรอบ

การประเมินครั้งตอไปกลับมาอยูในเกณฑ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

  5.1.1 ระดับปริญญาตร ีโดยสาขาวิชามีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการกํากับ

คุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

   5.1.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากอาจารยประจําในสาขาวิชา 

   5.1.1.2 สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพ่ือ

นํามาใชในการออกแบบหลักสูตร 

   5.1.1.3 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และผูประกอบการใหความคิดเห็น

และขอเสนอแนะในการออกแบบหลักสูตรและกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร 

   5.1.1.4 อาจารยประจําหลักสูตรนําขอมูลท่ีไดเขาวาระการประชุม เพ่ือหารือเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

   5.1.1.5 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และผูประกอบการ เขารวม

ประชุมวิพากษหลักสูตร 

   5.1.1.6 นําหลักสูตรเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะ สภา

วิชาการ และอนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยนําหลักสูตรท่ีผาน

การอนุมัติเสนอตอกระทรวง อว. 
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 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

         5.2.1 การกํากับระบบการจัดผูสอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผูสอนท่ีมีความรูความสามารถใน

รายวิชาท่ีสอน หากรายวิชาใดท่ีตองการผูมีประสบการณมาสอนจะมีการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษเฉพาะ

รายวิชา 

   5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

1) อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) พรอมกําหนดวันสงในแตละภาคการศึกษา 

2) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการตรวจสอบความถูกตองของ มคอ.3 และ 

มคอ.4 ใหสอดคลองตามรายละเอียดรายวิชาใน มคอ.2 

3) มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม

และศิลปะและวัฒนธรรม 

4) รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ มีการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนให

นักศึกษาไดเขาฝกประสบการณในสถานประกอบการจริง โดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษากอนฝก

ประสบการณวิชาชีพ เขานิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และหลังการฝกประสบการณวิชาชีพให

นักศึกษานําเสนอผลการฝกประสบการณตออาจารยประจําหลักสูตร 

5) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา หากอาจารยผูสอนคนใดมี

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนต่ํากวา 3.50 คะแนน หรือมีขอทวงติงจากนักศึกษา ทางหลักสูตร

จะเชิญอาจารยผูนั้นมาชี้แจงทําความเขาใจ และวางแนวทางแกไขปรับปรุงการสอน 

 

 5.3 การประเมินผูเรียน 

  5.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาของอาจารยผูสอน โดยกําหนดใหอาจารยผูสอนมีการรายงานวิธีการท่ีใชในการ

ประเมิน เกณฑการประเมิน และผลการประเมินในแตละภาคการศึกษา พรอมท้ังชี้แจงใหนักศึกษาทราบ 

  5.3.2 กําหนดใหผูสอนสงขอสอบท้ังกลางภาคและปลายภาค และชี้แจงการประเมินผลการเรียน

โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีมีผลการเรียนผิดปกติ 

  5.3.3 มีการกํากับติดตามการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ตามกําหนด 

 

 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากรอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ี

หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผล

การดําเนินงานประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

       มีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ 

เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่ง

อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 

ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ โดยมีระบบการ

ดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และมี

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ซ่ึงสามารถแสดงไดดังนี้ 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

  สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

  6.2.1 ใชสถานท่ีอาคารเรียนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก พิษณุโลก และลําปาง  

  6.2.2 อุปกรณการสอน ประกอบดวย ครุภัณฑและอุปกรณของสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก พิษณุโลก และลําปาง รายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

   6.2.2.1 หองเรียน ในแตละพ้ืนท่ีมีดังนี้ 

    - หองบรรยายขนาด 30 ท่ีนั่ง  จํานวน 6 หอง 

    - หองบรรยายขนาด 60 ท่ีนั่ง จํานวน 6 หอง 

    - หองบรรยายขนาด 80 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หอง 

    - หองบรรยายขนาด 120 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง 

    - หองบรรยายขนาด 350 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง 

   6.2.2.2 หองปฏิบัติการ มีดังนี้ 

    - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและการเขียนโปรแกรม 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน หนวย 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 40 เครื่อง 

2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 1 เครื่อง 

3 อุปกรณสลับสัญญาณ (Switch Hub Unmanage24 Port)  2 เครื่อง 

4 สายสัญญาณสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร 40 ชุด 

5 เครื่องถายทอดสัญญาณภาพคอมพิวเตอร (Projector) 1 เครื่อง 

6 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เครื่อง 

   - หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน หนวย 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 40  เครื่อง 

2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 4  เครื่อง 

3 อุปกรณสลับสัญญาณ (Switch Hub Unmanage 24 Port)  2  เครื่อง 

4 อุปกรณสลับสัญญาณ (Switch Hub Managable 24 Port) 5  เครื่อง 

5 สายสัญญาณสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร 40 ชุด 

6 อุปกรณคนหาเสนทาง (Router) 4  เครื่อง 

7 อุปกรณปองกันและรักษาความม่ันคงของระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร (Firewall/IDS) 

2  เครื่อง 

8 เครื่องถายทอดสัญญาณภาพคอมพิวเตอร (Projector) 1  เครื่อง 

9 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 1  เครื่อง 

   

                     - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและการเขียนโปรแกรม 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน หนวย 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 40  เครื่อง 

2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  2  เครื่อง 

3 อุปกรณสลับสัญญาณ (Switch Hub Unmanage 24 Port)  2  เครื่อง 

4 สายสัญญาณสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร 40  ชุด 

5 โปรแกรมระบบจดัการฐานขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 2  ชุด 

6 เครื่องถายทอดสัญญาณภาพคอมพิวเตอร (Projector) 1  เครื่อง 

7 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 1  เครื่อง 
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   6.2.2.3 หองสมุด 

    ใชหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซ่ึงมีหนังสือ ตํารา

เรียน  วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส ศูนยการเรียนรูดวยตนเองการใหบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) และ

การใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1) สิ่งตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส   

   - หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย    67,453  เลม 

   - หนังสืออางอิงภาษาไทย       2,496  เลม 

   - หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ    16,919  เลม 

   - หนังสืออางอิงอังกฤษ     18,303  เลม 

   - วิจัย            822  เลม 

   - วิทยานิพนธ          251  เลม 

   - วารสาร           205  เลม 

   - สื่ออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย     9,285  เลม 

   - Electronic resources       1,127  เลม 

   - SET Corner           67  เลม 

   - นวนิยาย เรื่องสั้น       4,187  เลม 

   - วารสารเย็บเลม           36  เลม 

   - วารสารตอบรับ           81  เลม 

   - E-Book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)      363  เลม 

   - E-Book (IG Library)          18  เลม 

   - E-Book (E-Library)      4,078  เลม 

   - E-Project         206  เลม 

   6.2.2.4 ฐานขอมูล 

    - ACM Digital Library 

    - H.W Wilson 

    - IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 

    - ProQuest Dissertation & Theses Global 

    - Web of Science 

    - SpringerLink – Journal 

    - American Chemical Society Journal (ACS) 

    - Academic Search Complete 

    - ABI/INFORM Complete 
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    - Computers & Applied Sciences Complete 

    - Education Research Complete 

    - Emerald Management (EM92) 

    - Science Direct 

    - Communication & Mass Media Complete 

 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

    ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของเพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน

นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชา และบางหัวขอก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ

สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย ในสวนของหลักสูตรจะมีหองสมุดยอยเพ่ือบริการหนังสือตํารา

หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอ่ืน เพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่อง

มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร เปนตน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

             1) ประเมินความพึงพอใจของผูใชทรัพยากรดานการเรียนการสอน ท้ังดานหองเรียน

หองปฏิบัติการ และอาจารยผูสอนรายวิชา ประเมินจากการสังเกตการใชงานในรายวิชาท่ีสอน แลวรายงาน

ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

            2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมขอมูลและนําผลการประเมิน เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุง 

และดําเนินการตามแผน 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key performance indicator)  

 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายดังตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และ

อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตใหม ท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอน โดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ

การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล

การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

  ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

  1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

  1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 

  1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 

  1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

  - นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

  - ผูวาจาง 

  - ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  รวมท้ังผลสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ังการผานการประเมินการประกันคุณภาพ

ภายใน (IQA) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

 4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินผลนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 

 4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

 4.3 เสนอการปรบัปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ 
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ก. เหตุผลและความจําเปน  ในการปรับปรุงหลักสูตร  

ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

ค. รายละเอียดความสอดคลอง  ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา  

ง. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง  

ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร   

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร   

ช. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 

ซ. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ฎ. รายละเอียด มคอ.1  
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เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาหลักสูตรมีความ

สอดคลองกับสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาตามรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซ่ึงเปนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิบัติการในชวง 

5 เขาสูปท่ี 2 ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)  ซ่ึงไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดย

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักนําทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ 

ในชวงเวลาท่ีท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยอยูในสภาวะท่ีตองเผชิญกับความทาทายจากภายนอกและ

ภายในประเทศท่ีมีความผันแปรสูงและมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน อันเปนผลสืบเนื่องจาก

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอจํากัดของโครงสรางภายในประเทศใน

หลายมิติ ทิศทางการพัฒนาประเทศบนหลักของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนา

ท่ียั่งยืน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถสรางสรรคโอกาสจากท้ังความทาทายภายนอกและเสริมสรางความเขม

แขงจากภายใน ใหสามารถเติบโตไดอยางม่ันคงทามกลางความผันแปรท่ีเกิดข้ึนรอบดาน เพ่ือนําพาประเทศ

ไปสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” การกําหนดจุดหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของอาเซียน และจุดมุงหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือจะกอเกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความตองการบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีทักษะระดับสูงจํานวนมากเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามกลยุทธการพัฒนาท่ีกําหนดไว  

นอกจากนี้หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังเปนหลักสูตรท่ีรองรับอุตสาหกรรมท่ีมีเปาหมายหลักของ

ประเทศท้ัง (10 S-Curve และ 5 New S-Curve) ตามนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีเนนเศรษฐกิจดิจิทัล

และโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตลอดจนสอดคลองภารกิจในการพัฒนากําลังคน

และเรงสรางองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรรมของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ี

ตองการสรางอัตลักษณของนักศึกษา ไดแก บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐาน (Hands-on) 

ใหมีทักษะพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรเพียงพอแกการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพสอดคลองตอความ

ตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 

ปรัชญา 

พั ฒ น า นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี ดี  มี

ความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือแกปญหาและตอบสนองความ

ตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมและ

ประเทศได 

ปรัชญา 

พัฒนานักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี มีความสามารถ

ในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

แกปญหาและตอบสนองความตองการด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมและประเทศท้ังใน

ปจจุบันและอนาคตได 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถและ

ทักษะ โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร เชื่อมโยง

กับองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิง

บูรณาการ เชน การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและอุปกรณ

เคลื่อนท่ี การจัดการฐานขอมูล คลังขอมูล ระบบ

เครือข ายคอมพิว เตอร  ระบบความ ม่ังคง

ปลอดภัย  เ พ่ือแกปญหา พัฒนาปรับปรุ ง

ระบบงาน  และสร า งนวั ตกรรมทา งด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการใชเปน

พ้ืนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน หรือนําไป

ประกอบอาชีพในอนาคตได 

2. เ พ่ือผลิตบัณฑิต ท่ี มี คุณภาพเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทัดเทียมในระดับสากล เพ่ือสามารถประกอบ

อาชีพท้ังในหนวยงานของรัฐ เอกชน และการ

ประกอบอาชีพอิสระ เชน การเปนผูวิเคราะห

ร ะ บ บ ง า น  ( Software Analyst/ System 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถและ

ทักษะ โดยใช ฐานความรู ด านวิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร เชื่อมโยงกับ

องคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบูรณา

การ เชน การวิเคราะหและออกแบบระบบ การ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและอุปกรณเคลื่อนท่ี 

การจัดการฐานขอมูล คลังขอมูล การจัดการขอมูล

มหัต ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบความม่ัง

คงปลอดภัย  เ พ่ือแกปญหา พัฒนาปรับปรุ ง

ระบบงาน และสรางนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนการใชเปนพ้ืนฐานการศึกษา

ในระดับท่ีสูง ข้ึน หรือนําไปประกอบอาชีพใน

อนาคตได 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัดเทียมใน

ระดับสากล เพ่ือสามารถประกอบอาชีพท้ังใน

หนวยงานของรัฐ เอกชน และการประกอบอาชีพ

อิสระ เชน นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) 

ผู ดู แลระบบ ( System Administrator)  ผู ผลิ ต
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  

Administrator)  ผูผลิตซอฟตแวร (Software 

Development/Programmer)  ผู ดู แ ล ระบบ

แ ล ะ จั ด ก า ร ข อ มู ล  ( Data Center/ MIS 

Administrator) ผูติดตั้งและแกไขปญหาระบบ

เ ค รื อ ข า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  ( Network 

Administrator) เปนตน  

3. เ พ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติ ท่ีดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหม่ันเพียร ใฝรู มี

ความสํานึกตอจรรยาบรรณอาชีพ และมีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 

4. เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน โดย

ใชประเด็นปญหา หรือขอมูลระดับทองถ่ินในการ

ตั้ งสมมติฐานเชื่ อมโยงกับองคความรู ด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํากลับไปใชแกไข

และพัฒนาชุมชน 

ซอฟตแวร (Software Developer/Programmer) 

ผูดูแลระบบและจัดการฐานขอมูล (Database 

Administrator)  ผู บ ริ ห า ร ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย

คอม พิ ว เ ต อร  (Network Administrator)  นั ก

ออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย (Multimedia and 

Graphic Designer) เปนตน  

3. เ พ่ือผลิตบัณฑิต ท่ี มี เจตคติ ท่ีดี  มี คุณธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหม่ันเพียร ใฝรู มี

ความสํานึกตอจรรยาบรรณอาชีพ และมีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 

4. เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช

ประเด็นปญหา หรือขอมูลระดับทองถ่ินในการ

ตั้งสมมติฐานเชื่อมโยงกับองคความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือนํากลับไปใชแกไขและพัฒนาชุมชน  
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือผลิตนักเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเปนนักปฏิบัติมืออาชีพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนไปตาม

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศกรอบนโยบายสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 –2563 

(National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) และนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีเนน

เศรษฐกิจดิจิทัลและโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) สูตลาดแรงงาน ท่ีปจจุบันไดมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม ๆ เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การดําเนินงานภาค

ธุรกิจ และในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ทําใหตนทุนลดลง มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมความสามารถใน

การแขงขันขององคกร ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชา

ตาง ๆ ท่ีตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละขอ ดังนี้ 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

1.  เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี มี ค ว า ม รู  

ความสามารถและทักษะ โดยใช

ฐ า น ค ว า ม รู ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร  

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร 

เชื่อมโยงกับองคความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศในเชิงบูรณาการ เชน การ

วิ เคราะหและออกแบบระบบ การ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและ

อุปกรณเคลื่อนท่ี การจัดการฐานขอมูล 

คลั งขอ มูล การจัดการขอมูลมหัต 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ

ความม่ังคงปลอดภัย เพ่ือแกปญหา 

พัฒนาปรับปรุงระบบงาน และสราง

น วั ต ก ร ร ม ท า ง ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ ตลอดจนการใชเปนพ้ืนฐาน

การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน หรือนําไป

ประกอบอาชีพในอนาคตได 

GEBIN701 

GEBIN702 

FUNSC117 

FUNSC113 

FUNSC115 

FUNSC119 

BSCCT101 

BSCCT501 

BSCCT202 

 

BSCCT203 

BSCCT301 

 

BSCCT303 

BSCCT401 

BSCCT501 

BSCCT502 

กระบวนการคิดและแกปญหา 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

หลักฟสิกส 

แคลคูลัส 1 

คณิตศาสตรเต็มหนวย 

สถิติสําหรับวิทยาศาสตร 

พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

ระบบฐานขอมูล 

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

เ ท ค โ น โ ล ยี แ พ ล ต ฟ อ ร ม

คอมพิวเตอร 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-3-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

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) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

BSCCT503 

BSCCT504 

 

BSCCT505 

BSCCT601 

 

BSCCT603 

 

BSCCT604  

BSCCT214 

BSCCT221 

BSCCT218 

BSCCT903 

 

BSCCT902 

 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

การโปรแกรมสําหรับ อุปกรณ

เคลื่อนท่ี 

โปรแกรมภาษาทางเลือก 

เว็บเทคโนโลยี 

การสื่อสารขอมูลและระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 

การวิเคราะหขอมูลมหัต 

คลังขอมูล 

เหมืองขอมูล 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สมัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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) 

 

1(0-3-1) 

 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัดเทียมใน

ระดับสากล เพ่ือสามารถประกอบ

อาชีพท้ังในหนวยงานของรัฐ เอกชน 

และการประกอบอาชีพอิสระ เชน 

นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) 

ผูดูแลระบบ (System 

Administrator) ผูผลิตซอฟตแวร 

(Software 

Developer/Programmer) ผูดูแล

ระบบและจัดการฐานขอมูล 

(Database Administrator) ผูบริหาร

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

BSCCT104 

BSCCT220 

 

BSCCT208 

BSCCT219 

BSCCT303 

BSCCT217 

BSCCT301 

 

BSCCT303 

BSCCT304 

BSCCT501 

BSCCT403 

 

การจัดการความรู 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

สมัยใหม 

เทคโนโลยีสื่อประสม 

ธุรกิจดิจิทัล 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

การคนคืนสารสนเทศ 

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

วิศวกรรมซอฟตแวร 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 

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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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(Network Administrator) นัก

ออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 

(Multimedia and Graphic 

Designer) เปนตน 

BSCCT504 

 

BSCCT607 

BSCCT604 

BSCCT605 

BSCCT903 

การโปรแกรมสําหรับ อุปกรณ

เคลื่อนท่ี 

การเขียนโปรแกรมเว็บเฟรมเวิรค 

การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 

การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3. เ พ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติ ท่ี ดี  มี

คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ขยันหม่ันเพียร ใฝรู มีความสํานึกตอ

จรรยาบรรณอาชีพ มีจิตอาสา และมี

ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 

หนาท่ีและสังคม 

 

GEBIN703 

BSCCT301 

 

BSCCT306 

 

BSCCT909 

 

BSCCT901 

 

BSCCT906 

 

BSCCT908 

 

BSCCT904 

ศิลปะการใชชีวิต 

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ 

ก ฎ ห ม า ย ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศการเตรียมความพรอม

ฝ กประสบการณ วิ ช าชี พทา ง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปญหา พิ เ ศษท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ   

โ ค ร ง ง า น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-2-1) 

 

6(0-40-0) 

 

3(0-40-0) 

 

3(0-6-3) 

 

3(0-6-0) 

4. เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ

สอน โดยใชประเด็นปญหา หรือขอมูล

ระดับทอง ถ่ินในการตั้ งสมมติฐาน

เชื่อมโยงกับองคความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือนํากลับไปใชแกไขและ

พัฒนาชุมชน ทําใหเศรษฐกิจของคนใน

ชุมชนดีข้ึน หรือเปนการเพ่ิมรายได

ใหกับชุมชน 

BSCCT208 

BSCCT103 

 

BSCCT903 

 

BSCCT902 

BSCCT908 

 

เทคโนโลยีสื่อประสม 

การบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปญหา พิ เ ศษท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ  

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

1(0-3-1) 

3(0-6-3) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

BSCCT904 

 

 โ ค ร ง ง า น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

3(0-6-0) 

 

  



175 

ภาคผนวก ง 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑข้ันต่ํา 

ของ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2560 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 37 30 

   1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร  3  

   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  3  

   1.3 กลุมวิชาภาษา  9 30 

   1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  21  

   1.5 กลุมวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  1  

    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 94 95 

   2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  15 15 

   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  52 68 

   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  27 12 

   2.4 กลุมวิชาทางการศึกษา    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

    

รวม 120 130 131 
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ภาคผนวก จ 

เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

1.หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  จํานวน 30 หนวยกิต ดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี 

- 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

 GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 

3(3-0-6)   

 GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชี วิ ตและ

สังคม 

3(3-0-6)  GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมาย 

3(3-0-6)  GEBSO502  ค ว า ม รู เ บื้ อ ง ต น ท า ง สั ง ค ม 

เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

3(3-0-6) 

 GEBSO104  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6)  GEBSO503  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)   

GEBSO106  จิตวิทยาเ พ่ือการดําเนินชีวิต 

และการทํางาน 

3(3-0-6)   

  GEBSO504  การพัฒนาศักยภาพมนุษยและ

จิตวิทยาเชิงบวก 

3(3-0-6) 

  GEBSO505  พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

  GEBSO506  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สรางสรรค 

3(3-0-6) 

  GEBSO507  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

3(3-0-6) 

  GEBSO508  จิตวิทยาการจัดการองคการใน

โลกยคุใหม 

3(3-0-6) 

 

 

 GEBSO509  มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 

21 

 

 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

 2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

 GEBSC101 ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ถิ ติ ใ น

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)  GEBSC401 ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ถิ ติ ใ น 

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)  GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปน ใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิ ง

วิทยาศาสตร 

3(3-0-6)  GEBSC302  ม โ น ทั ศ น แ ล ะ เ ท ค นิ ค ท า ง

วิทยาศาสตรสมัยใหม 

3(3-0-6) 

 GEBSC104  การสร า งกระบวนการทา ง

วิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและ

การสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6)  GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือ

ทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

 GEBSC105  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBSC304 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 GEBSC106  สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา          3(3-0-6)  GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

   GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

               เบื้องตน 

3(3-0-6) 

 3. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร   3. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  

 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)  GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6)    

 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพ 

3(3-0-6) 

 

  

 GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6)  GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการ

นําเสนอ 

3(3-0-6) 

 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ

นําเสนอ 

3(3-0-6) 

 GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) GEBLC203 วรรณกรรมทองถ่ิน  3(3-0-6) 

 GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GEBLC601  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC112 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

  GEBLC105 ภาษา อั งกฤษเ พ่ือ ทักษะการ

ทํางาน 

3(3-0-6) 

  GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

  GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบ

ธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 4. กลุมวิชาสุขภาพ   4. กลุมวิชาสุขภาพ  

 GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT601  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT602  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

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

 GEBHT104  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT604  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 5. กลุมวิชาบูรณาการ   5. กลุมวิชาบูรณาการ  

 GEBIN101  ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด แ ล ะ ก า ร

แกปญหา   

3(3-0-6) 

 

 GEBIN701  ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด แ ล ะ ก า ร

แกปญหา   

3(3-0-6) 

 

 GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)  GEBIN702  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 GEBIN103  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6)  GEBIN703  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 

GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)    

   GEBIN704  สุนทรียภาพและความงอกงาม

ของมนุษย 

3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 94  หนวย

กิต ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

94 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

95 

หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  

1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 15 1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 15 

BSCCC201 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) FUNMA113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

BSCCC203 คณิตศาสตรเต็มหนวย 3(3-0-6) FUNMA115 คณิตศาสตรเต็มหนวย 3(3-0-6) 

BSCCC102 หลักฟสิกส 3(2-3-5) FUNSC117 หลักฟสิกส 3(2-3-5) 

BSCCC207 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

BSCCT101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) BSCCT101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 

2. กลุมวิชาชีพบังคับ 

 

52 

 

2. กลุมวิชาชีพบังคับ 

 

68 

2.1 กลุมประเด็นองคการและระบบ

สารสนเทศ 

 
2.1 กลุมประเด็นองคการและระบบ

สารสนเทศ 

 

BSCCT201 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) BSCCT220 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

สมัยใหม 

3(2-2-5) 

BSCCT203 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) BSCCT203 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

-  BSCCT214 การวิเคราะหขอมูลมหัต  3(2-2-5) 

BSCCT302 จริยธรรมและกฎหมาย

สารสนเทศ 

3(3-0-6) BSCCT306 กฎหมายทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

2.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต   2.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  

BSCCT202 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) BSCCT202 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

-  BSCCT206 ปญญาประดิษฐ  3(2-2-5) 

BSCCT401 เทคโนโลยีแพลตฟอรม

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) BSCCT401 เทคโนโลยีแพลตฟอรม 

               คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

-  BSCCT403 อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 

BSCCT601 เว็บเทคโนโลย ี 3(2-2-5) BSCCT601 เว็บเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 

BSCCT903 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(2-2-5) BSCCT903 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

94 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

95 

หนวยกิต 

BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-1) BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-1) 

-  BSCCT907 การเตรียมความพรอมฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1(0-2-1) 

BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6(0-40-0) BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6(0-40-0) 

-  BSCCT908 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

3(0-6-3) 

    

BSCCT904 โครงงานทางเทคโนโลย ี

               สารสนเทศ 

3(0-6-0) BSCCT904 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(0-6-0) 

BSCCT906 ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลย ี

               สารสนเทศ 

6(0-40-0)   

  BSCCT909 ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(0-40-0) 

 

-  BSCCT908 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(0-6-3) 

BSCCT301 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 

               สารสนเทศ 

3(3-0-6) BSCCT301 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง 

ซอฟตแวร 

 2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง

ซอฟตแวร 

 

BSCCT303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) BSCCT303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

BSCCT304 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) BSCCT304 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

2.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  2.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  

BSCCT603 การสื่อสารขอมูลและระบบ 

               เครือขายคอมพิวเตอร 

3(2-2-5) BSCCT603 การสื่อสารขอมูลและระบบ 

               เครือขายคอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

BSCCT604 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) BSCCT604 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

94 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

95 

หนวยกิต 

-  BSCCT605 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ  3(2-2-5) 

3. กลุมวิชาชีพเลือก 27 3. กลุมวิชาชีพเลือก 12 

3.1 กลุมประเด็นองคการและระบบ

สารสนเทศ 

 3.1 กลุมประเด็นองคการและระบบ

สารสนเทศ 

 

-  BSCCT103 การบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

-  BSCCT104 การจัดการความรู 3(2-2-5) 

BSCCT205 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 3(2-2-5) BSCCT205 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

BSCCT207 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) -  

BSCCT210 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) BSCCT219 ธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

3.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  3.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  

BSCCT102 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 3(2-2-5) BSCCT102 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 3(2-2-5) 

BSCCT103 การบริหารโครงการทาง 

               เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6) -  

BSCCT204 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) BSCCT204 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

BSCCT209 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) BSCCT221 คลังขอมูล 3(2-2-5) 

-  BSCCT218 เหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

BSCCT208 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5) BSCCT208 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5) 

BSCCT211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) BSCCT211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

-  BSCCT212 แอนิเมชัน 3(2-2-5) 

-  BSCCT213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความ 

               บันเทิง 

3(2-2-5) 

-  BSCCT215 เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ 3(2-2-5) 

-  BSCCT216 การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ 3(2-2-5) 

-  BSCCT217 การคนคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 

BSCCT402 เทคโนโลยีระบบฝงตัว  3(2-2-5) BSCCT402 เทคโนโลยีระบบฝงตัว  3(2-2-5) 

BSCCT605 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 3(2-2-5) BSCCT605 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 3(2-2-5) 

BSCCT606 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) BSCCT606 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 

BSCCT905 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลย ี 3(2-2-5) BSCCT905 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

94 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

95 

หนวยกิต 

               สารสนเทศ                สารสนเทศ 

3.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  3.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  

BSCCT206 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) -  

BSCCT305 การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) BSCCT305 การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

BSCCT503 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) BSCCT503 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

BSCCT504 การโปรแกรมสําหรับอุปกรณ 

               เคลื่อนท่ี  

3(2-2-5) BSCCT504 การโปรแกรมสําหรับอุปกรณ 

               เคลื่อนท่ี  

3(2-2-5) 

BSCCT505 โปรแกรมภาษาทางเลือก 3(2-2-5) BSCCT505 โปรแกรมภาษาทางเลือก 3(2-2-5) 

BSCCT602 การบูรณาการการเขียน 

               โปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี 

3(2-2-5) BSCCT607 การเขียนโปรแกรมเว็บเฟรมเวิรค

  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 

รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

1.1 ผูชวยศาสตราจารยรุง หมูลอม ประธานกรรมการ 

1.2 นายวันชนะ จูบรรจง กรรมการ 

1.3 นายธานินทร สินพรมมา กรรมการ 

1.4 ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ ทับเกิด กรรมการ 

1.5 ผูชวยศาสตราจารยกฤตาพร พัชระสุภา กรรมการ 

1.6 ผูชวยศาสตราจารยวิไรวรรณ  แสนชะนะ กรรมการ 

1.7 นายจักรพันธ สาตมุณ ี กรรมการ 

1.8 นางสาวคัชรินทร ทองฟก กรรมการ 

1.9 ผูชวยศาสตราจารยนราวิชญ ความหมั่น กรรมการ 

1.10 นางสุวรรณี เจียรสุวรรณ กรรมการ 

1.11 นางสาวคนึงนุช สารอินจักร กรรมการ 

1.12 นางสาวสุขุมาล ตั้วสกุล กรรมการ 

1.13 นายวชิระ หลอประดิษฐ กรรมการ 

1.14 นางสาวอมิตตา คลายทอง กรรมการและแลขานุการ 

1.15 นายธิติวัฒน ตาคํา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 

2.1 ดานวิชาการ  

 1) ผศ.ดร.จรัสศรี รุงรัตนาอุบล อาจารยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.2 ดานวิชาชีพ  

 1) นายณัฐพล พรมอินทร เจาหนาที่อาวุโส ฝายกํากับการปฏิบัติการตามกฏเกณฑ

ทางการ  

สํานักงานใหญธนาคารกรุงไทย กรุงเทพมหานคร 

2.3 ดานผูใชบัณฑิต  

 1) นายสําเนาว ยิ้มกลั่น ผูจัดการ 

หางหุนสวนจํากัดตากคอมพิวเตอร 

 2) นายศรันย คงแสง ผูอํานวยการฝายเทคนิค  

บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท จํากัด 

 3) นายภาวัต พุฒิดาวัฒน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จํากัด 
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ภาคผนวก ช 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 

คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติ และผลงานวิชาการ  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑกําหนดประเภทผลงานทางวิชาการ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการสําหรับการเผยแพร โดยใหเลือกกรอกเกณฑมาตรฐาน ลงในแบบฟอรมประวัติ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 6.1-6.3  

เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน 

ขอ 1 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ;  0.8 

ขอ 2 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ;  0.6 

ขอ 3 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ; 1 

ขอ 4 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน;  1 

ขอ 5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน;  0.4 

ขอ 6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online;  

0.2 

ขอ 7 ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว;  1 

ขอ 8 ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ; 

1 

ขอ 9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลกลุมท่ี 2;  

0.6 

ขอ 10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ;  

0.2 

ขอ 11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ;  
 

0.4 

ขอ 12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556; 

1 
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เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน 

ขอ 13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม

อยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1;  

0.8 

ขอ 14 ประสบการณจากสถานประกอบการ; 0 

ขอ 15 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน;  1 

ขอ 16 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร;  1 

ขอ 17 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร;  0.4 

ขอ 18 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ;  1 

ขอ 19 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว;  

1 

หมายเหตุ : ท่ีมาจากระบบ checo  
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     ลําดับท่ี 1 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                      นายรุง หมูลอม  

3. ตําแหนงทางวิชาการ          ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 2548 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพระนครเหนือ 

ค.อ.บ. ไฟฟาสื่อสาร-คอมพิวเตอร 2538 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

รุง หมูลอม สัญชัย  เพ็งบุตรและกฤตาพร พัชระสุภา. (2564).การพัฒนาระบบแสดงผลจํานวนจุดความ  

รอนจากขอมูลดาวเทียมในพ้ืนท่ีปาจังหวัดตาก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 Conference Proceedings ECTI-CARD 2021 "นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา

สังคมอยางยั่งยืน" วันท่ี 28-30 เมษายน 2564. นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. หนา 282 - 

285. (เกณฑขอ 10) 
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รุง หมูลอม และธนัญญา เพ็ชรทูลย. (2563). สื่อการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาลตาก. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาตินอรทเทิรนวิจัยครั้งท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพดวยสมุนไพร

ไทย”, วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563. ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 171 - 184.  (เกณฑขอ 

10) 

รุง หมูลอม, เสาวลักษณ สังฆะมณีย และเมริน สุยะไชย. (2562).  แอปพลิเคชันลอยกระทงสายไหล

ประทีปพันดวง จังหวัดตาก. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 หัวขอ "นวัตกรรม

เพ่ือสรางความ เขมแข็งในการพัฒนาอยางยั่งยืน" , วันท่ี 9 ธันวาคม 2562.นครสวรรค : 

มหาวิทยาลัยเจาพระยา. หนา 375–383. (เกณฑขอ 10)  

รุง หมูลอม และ อนันพงศ อินทะนนท. (2562). แอปพลิเคชันชวยลดน้ําหนักบนสมารทโฟนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด. ใน รายงานการประชุมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค ครั้งท่ี 6 หัวขอ “บูรณาการงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม", 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563. ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 339 – 353. (เกณฑขอ 10) 

รุง หมูลอม, ณัฎฐพล จันนอย และ บุญตอ ตางใจ. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศผูพิการออนไลน

ในเขตอําเภอพบพระ. ใน รายงานการประชุมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค 

ครั้งท่ี 5 หัวขอ “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค”, วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561. ตาก: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก. หนา 705 – 722.  (เกณฑขอ 10) 

รุง หมูลอม, ภัสวรรณ เอ่ียมอิน และ เจจิรา สิทธิวงศ. (2561). แอพพลิเคชันสํงเสริมการเรียนรู เรื่อง 10 

ประเทศอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดวยระบบปฏิบัติการ Android. ใน รายงาน

การประชุมวิชาการระดับชาตินอรทเทิรนวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2561 “วิจัยเพ่ิมมูลคา

พัฒนาเศรษฐกิจ”, 25 พฤษภาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา  175 - 181.  

(เกณฑขอ 10) 

รุง หมูลอม และ ณัฐพล กินตาว. (2561). แอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการคํานวณการเผาผลาญ

แคลอรี่บนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ Android. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาตินอร

ทเทิรนวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2561 “วิจัยเพ่ิมมูลคาพัฒนาเศรษฐกิจ”, 25 พฤษภาคม 

2561. ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 182 – 190. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

วันชนะ จูบรรจง, วิไรวรรณ แสนชะนะ, รุง หมูลอม และอภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย. (2564). การสงเสริม

การทองเท่ียวจังหวัดตากโดยใชเทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารวิทยาการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ, 11(1).  Jan. 2021 - Jun. 2021. หนา 56-64. (เกณฑขอ 9) 
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เกวลิน แกวมณี, รุง หมูลอม และกฤตาพร พัชระสุภา. (2563).  การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโดยใช

เทคนิคอิงกฎสําหรับแนะนําการกายภาพบําบัดผูปวยอัมพาต. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 15(3). กันยายน - ธันวาคม 

2563. หนา 73-87. (เกณฑขอ 9) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

รุง หมูลอม. (2561). การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางดวยภาษาซี : ครั้งท่ี 2, กรุงเทพมหานคร : ทริป

เพ้ิล กรุป, 356 หนา ISBN 978-616-423-327-0 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 26 ป  

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงโครงสราง 

- การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- วิศวกรรมซอฟตแวร 

- อัลกอริทึมและข้ันตอนวิธี 

- ระบบสารสนเทศในองคกร 

- ระบบไมโครคอมพิวเตอรและการอินเตอรเฟส 

- ระเบียบวิธีการทางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

- โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 

- การประมวลผลแฟมขอมูล 

- คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

- ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

- การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

- เว็บเทคโนโลยี 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

- คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาและฝกอบรม 

- การพัฒนาซอฟตแวรและระบบเอกสาร 

- ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สหกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 

- ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

 7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

 7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

            (ผูชวยศาสตราจารยรุง หมูลอม ) 
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 ลําดับท่ี 2 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายธานินทร สินพรมมา 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ 

2549 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพระนครเหนือ 

ค.อ.บ. ไฟฟาสื่อสาร-คอมพิวเตอร 2538 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ธานินทร สินพรมมา อํานาจ ทับเกิด และพีรพล เชื้อเทศ. (2561). การพัฒนาระบบจัดการเทียบโอน

รายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาตินอรทเทิรน

วิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2561 “วิจัยเพ่ิมมูลคาพัฒนาเศรษฐกิจ”, 25 พฤษภาคม 2561. 

ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 196 – 202. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

          -ไมมี- 
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6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 26 ป  

- การบริหารฐานขอมูล 

- ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 

- เทคโนโลยีฝงตัว 

- การควบคุมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 

- โครงงานการวิจัยระดับปริญญาตรี 1 

- โครงงานการวิจัยระดับปริญญาตรี 2 

 7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

 7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

 

                                                               (ลงชือ่) .............................................เจาของประวัติ 

                                                                          (นายธานินทร  สินพรมมา) 
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 ลําดับท่ี 3 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายอํานาจ ทับเกิด 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ 

2546 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเทเวศร 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2536 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

อํานาจ ทับเกิด และวีรเกียรติ จันทรี. (2562). สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

เรื่อง “จังหวัดตาก” ในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอน. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“นอรทเทิรนวิจัย” ครั้งท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2561 “บูรณาการงานวิจยั ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ดวยนวัตกรรม”, 31 พฤษภาคม 2562. วิทยาลัยนอรทเทิรน. ตาก. หนา 1024 – 1212. (เกณฑขอ 

10) 
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ธานินทร สินพรมมา อํานาจ ทับเกิด และพีรพล เชื้อเทศ. (2561). การพัฒนาระบบจัดการเทียบโอน

รายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาตินอรทเทิรน

วิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2561 “วิจัยเพ่ิมมูลคาพัฒนาเศรษฐกิจ”, 25 พฤษภาคม 2561. 

ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน. หนา 196 – 202. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

          -ไมมี- 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1 ระดับปริญญาตรี 27 ป  

- วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 

- หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คอมพิวเตอรเบื้องตน 

- การสื่อสารขอมูล 

- การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

- โครงสรางระบบสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองคกร 

- ระบบฐานขอมูลสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

- ระเบยีบวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1 

- โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2 

- หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

 7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

      (ลงชื่อ) ..............................................เจาของประวัติ 

                  (ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ  ทับเกิด) 
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 ลําดับท่ี 4 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายวันชนะ จูบรรจง 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

วันชนะ จูบรรจง, อภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย, สัญญา เครือหงส และรมฉัตร ชูโชติ. (2563).  การพัฒนา

แบบจําลองสารสนเทศอาคาร 3 มิติ ดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอวกาศยานไรคนขับ กรณีศึกษา 

พาสาน จังหวัดนครสวรรค. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัย และพัฒนาเชิง

ประยุกต ครั้งท่ี 12 “การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือกาวสูสังคมอัจฉริยะ 4.0”, วันท่ี 26-27 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563. นครสวรรค: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค. หนา 11 – 15.  (เกณฑขอ 10) 
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วันชนะ จูบรรจง, ปฏิภาณ อุทัง และยุวา แซวา. (2562).  การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูล 

สหกิจศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก. ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาตินอรทเทิรนวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2561 “บูรณาการงานวิจัย 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม”, 31 พฤษภาคม 2562. ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน

ตาก. หนา 391 – 399.  (เกณฑขอ 10) 

วั นชนะ จู บรรจง , ณัฎฐพร  จอกทอง  และธนาลั กษณณ  กุล เ กียรติ์ .  (2561) .  การ พัฒนา 

แอปพลิเคชันแผนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ผานเทคโนโลยีความจริงเสมือน. 

ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5,  วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561. 

ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก. หนา 828 – 844. (เกณฑขอ 10) 

วันชนะ จูบรรจง, ธันยบูรณ สุสรรเพชร และสุทธิศักดิ์ สุขัมศรี. (2561).  แอพพลิเคชันแนะนําการ

กายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาตินอรทเทิรนวิจัย ครั้งท่ี 4 

ประจําปการศึกษา 2560 “นวัตกรรมการวิจัย เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินไทยอยางยั่งยืน”, 25 

พฤษภาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยนอรทเทิรนตาก. หนา 142 – 146. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

วันชนะ จูบรรจง, วิไรวรรณ แสนชะนะ, รุง หมูลอม และอภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย. (2564). การสงเสริมการ

ทองเท่ียวจังหวัดตากโดยใชเทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 

11(1).  Jan. 2021 - Jun. 2021. หนา 56-64. (เกณฑขอ 9) 
6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

 7.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป  

- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

- คอมพิวเตอรกับงานคหกรรมศาสตร 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ  

- เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

- เว็บเทคโนโลยี 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี 

- คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาและการฝกอบรม 
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- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

- เทคโนโลยีสื่อผสม 

- การจดัการโครงการดานระบบสารสนเทศ 

- การจัดการขอมูลธุรกิจและระบบลอจิสติคส 

- คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

     7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
             ไมมี 

                                                    (ลงชื่อ) .........................................................เจาของประวัติ 

                                                                      (นายวันชนะ จูบรรจง) 
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 ลําดับท่ี 5 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวกฤตาพร พัชระสุภา                      

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร 2546 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

รุง หมูลอม สัญชัย  เพ็งบุตรและกฤตาพร พัชระสุภา. (2564).การพัฒนาระบบแสดงผลจํานวนจุดความ  

รอนจากขอมูลดาวเทียมในพ้ืนท่ีปาจังหวัดตาก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 Conference Proceedings ECTI-CARD 2021 "นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม

อยางยั่งยืน" วันท่ี 28-30 เมษายน 2564. นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. หนา 282 - 285. 

(เกณฑขอ 10) 
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    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

เกวลิน แกวมณี, รุง หมูลอม และกฤตาพร พัชระสุภา. (2563). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโดยใช

เทคนิคอิงกฎสําหรับแนะนําการกายภาพบําบัดผูปวยอัมพาต. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 15(3). กันยายน - ธันวาคม 2563. หนา 73-

87. (เกณฑขอ 9) 

กฤตาพร  พัชระสุภา. (2561). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางเทคนิคการพยากรณสําหรับตัวแบบ

ของตัวแปรเดียวกับขอมูลท่ีมีฤดูกาล. วารสาร มทร.อีสาน (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 11(3). 

กันยายน - ธันวาคม 2561. หนา 145 - 165. (เกณฑขอ 9) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 7 ป  

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

- ปญญาประดิษฐ 

- ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

     7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

 

                                                     (ลงชื่อ) ..........................................................เจาของประวัติ 

                                                            (ผูชวยศาสตราจารยกฤตาพร  พัชระสุภา)                   
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 ลําดับท่ี 6 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายธิติวัฒน  ตาคํา 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแกน ปร.ด สารสนเทศศึกษา 2558 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ 

2547 

5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเชียงใหม ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 2537 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

วชิระ หลอประดิษฐ, ธิติวัฒน ตาคํา และนราวิชญ ความหม่ัน. (2564). การใชงานระบบบริหารจัดการการ

ฝกงานและสหกิจศึกษา เพ่ือติดตามนักศึกษาฝกงานในยุคปกติวิถีใหม. ใน รายงานการประชุม

วิชาการ และเผยแพรงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 5 “นวัตกรรมการจัด

การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ 2564. เพชรบุรี: สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี. หนา 308-323. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ธิติวัฒน ตาคํา, สุรพล ใจวงศษา และจักรพงษ ชุมใจ. (2564). การพัฒนาระบบตรวจสอบยอยกลับในหวง

โซอุตสาหกรรมถ่ัวลิสงตามมาตรฐานเกษตรไทย มกษ. 4702-2557. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 14(1), มกราคม - เมษายน 2564 . หนา 103-118. (เกณฑขอ 9) 
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ธิติวัฒน ตาคํา, คนึงนุช สารอินจักร และวันเพ็ญ จิตรเจริญ. (2564). การวิเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับกาแฟ

พิเศษโดยใชวิธีการทางบรรณมิติ. วารสารสารสนเทศศาสตร, 39(1), มกราคม – มีนาคม. หนา 1-

19. (เกณฑขอ 9) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 16 ป  

- การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

- ระบบจัดการฐานขอมูล 

- คลังขอมูล 

- การทําเหมืองขอมูล 

- วิศวกรรมซอฟตแวร 

- การคนคืนระบบสารสนเทศ 

- โปรแกรมประยุกตทางฐานขอมูล 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            1) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ของนางสาวอภิฤดี จันทะเดช นักศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 10 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เรื่อง “การพัฒนาออนโทโลยีสําหรับนิทานพ้ืนบานอีสานไทย” 

            2) ประธานกรรมสอบวิทยานิพนธ ของนางสาวพัฑรา พนมมิตร นักศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 เรื่อง “การ

พัฒนาออนโทโลยีความรูดานผาลานนา” 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

  

 

                                                              (ลงชือ่) ..............................................เจาของประวัติ 

            (นายธิติวัฒน  ตาคํา)  
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 ลําดับท่ี 7 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายนราวิชญ   ความหม่ัน 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ 

2545 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏลําปาง ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 2538 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

วชิระ หลอประดิษฐ, ธิติวัฒน ตาคํา และนราวิชญ ความหม่ัน. (2564). การใชงานระบบบริหารจัดการการ

ฝกงานและสหกิจศึกษา เพ่ือติดตามนักศึกษาฝกงานในยุคปกติวิถีใหม. ใน รายงานการประชุม

วิชาการ และเผยแพรงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 5 “นวัตกรรมการจัด

การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ 2564. เพชรบุรี: สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี. หนา 308-323. (เกณฑขอ 10) 
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สุวรรณี เจียรสุวรรณ, นราวิชญ ความหม่ัน, เสกสรรค เจียรสุวรรณ และจีรศักดิ์ บุญยศ. (2564). สื่อการ

เรียนรูการเขียนอักษรไทยลานนาสําหรับผูเริ่มตน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ และเผยแพร

งานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 5 “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการ

เปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ 2564. เพชรบุรี: สมาคมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 

351-361. (เกณฑขอ 10) 

นราวิชญ ความหม่ัน, สุวรรณี เจียรสุวรรณ, ปาริญา วงศชัชวาล และศุภัทชญา เรือนยศ. (2562). การ

พัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือนของศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑหอปูมละกอน. ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 National Conference on Business Transformation “Business 

management in the digital transformation”, วันท่ี 22 - 23 สิงหาคม 2562.  นครสวรรค:

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. หนา 390 - 398. (เกณฑขอ 10) 

วชิระ หลอประดิษฐ, นราวิชญ ความหม่ัน, ดารารัตน ธาตุรักษ และสุรพงษ เพ็ชรหาญ. (2562).  การ

วิเคราะหแนวทางแกปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงโดยการประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศ

ออนไลน: กรณีศึกษาการมีสวนรวม โดยชุมชนบานทุงฮาง และบานแมจอกฟา ตําบลทุงผึ้ง อําเภอ

แจหม จังหวัดลําปาง. ใน รายงานการประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ.2562. (FORCON 2019), 

วันท่ี 19 - 21 สิงหาคม 2562.  ลําปาง: สถาบันคชบาลแหงชาติ. หนา 571 - 580. (เกณฑขอ 10) 

นราวิชญ ความหม่ัน, สุวรรณี เจียรสุวรรณ และผจงจิต ติ๊บประสอน. (2561).  การพัฒนาเว็บแอพพลิเค

ชันบริหารงานระบบน้ําประปาหมูบาน กรณีศึกษา บานม่ิงมงคล อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 “วิจัยและพัฒนาสูการ

ขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน”, วันท่ี 31 มีนาคม 2561. นครราชสีมา: วิทยาลัยราชสีมา. หนา 339 – 

348. (เกณฑขอ 10) 

 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

          -ไมมี- 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 24 ป  

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

- ระบบจัดการฐานขอมูล  
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- โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

- โปรแกรมประยุกตทางฐานขอมูล 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- คลังขอมูล 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

 

 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

            ไมมี 

 

 

                                                     (ลงชื่อ) ......................................................... เจาของประวตัิ 

                                                                   (นายนราวิชญ   ความหม่ัน) 
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 ลําดับท่ี 8 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวคนึงนุช  สารอินจักร 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

และสารสนเทศ 

2548 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎลําปาง ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

คนึงนุช สารอินจักร, สุขุมาล ตั้วสกุล. (2564). การพัฒนายูสเซอรอินเตอรเฟสเชิงปฏิสัมพันธตนแบบเพ่ือ

การรับรูและการใชประโยชนของผูบกพรองทางการเห็น กรณีศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

ลําปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ และเผยแพรผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 

กุมภาพันธ 2564. เพชรบุรี: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 28-41. (เกณฑขอ 10) 
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คนึงนุช สารอินจักร, สุขุมาล ตั้วสกุล, มณีนุช แสนขัติ,  ภานุวัฒน วิรัษเกษม, เจนจรี ไชยวงศา และนิตยา 

ภรรยาทอง. (2561). การพัฒนานิทานแอนิเมชั่น 2 มิติสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น

แบบเลือนราง กรณีศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลําปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 “วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน”, วันท่ี 

31 มีนาคม 2561. นครราชสีมา: วิทยาลัยราชสีมา. หนา 67 – 75. (เกณฑขอ 10) 

 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ธิติวัฒน ตาคํา, คนึงนุช สารอินจักร และวันเพ็ญ จิตรเจริญ. (2564). การวิเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับกาแฟ

พิเศษโดยใชวิธีการทางบรรณมิติ. วารสารสารสนเทศศาสตร, 39(1), มกราคม – มีนาคม. หนา 1-

19. (เกณฑขอ 9) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 16 ป  

- การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

- ระบบสารสนเทศในองคกร 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวงแผนการบริหาร 

- หลักการเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

- การสรางสื่อผสม 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

 

                                                     (ลงชื่อ) ......................................................... เจาของประวตัิ 

                                                                   (นางสาวคนึงนุช  สารอินจักร) 
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 ลําดับท่ี 9 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวสุขุมาล  ตั้วสกุล 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วท.ม. การจัดการระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ 

2552 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 2550 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

คนึงนุช สารอินจักร, สุขุมาล ตั้วสกุล. (2564). การพัฒนายูสเซอรอินเตอรเฟสเชิงปฏิสัมพันธตนแบบเพ่ือ

การรับรูและการใชประโยชนของผูบกพรองทางการเห็น กรณีศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

ลําปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ และเผยแพรผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 

กุมภาพันธ 2564. เพชรบุรี: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 28-41. (เกณฑขอ 10) 
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สุขุมาล ตั้วสกุล, ภานุวัฒน วิรัชเกษม, มณีนุช แสนขัติ, วีระศักดิ์ กลิ่นสง และชลธิชา อินตะสงค. (2561). 

การพัฒนาระบบบริหารงานจัดซ้ือวัสดุ โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. ใน รายงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 “วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคม

อยางยั่งยืน”, วันท่ี 31 มีนาคม 2561. นครราชสีมา: วิทยาลัยราชสีมา. หนา 321–329. (เกณฑขอ 

10) 

คนึงนุช สารอินจักร, สุขุมาล ตั้วสกุล, มณีนุช แสนขัติ, ภานุวัฒน วิรัษเกษม, เจนจรี ไชยวงศา และ นิตยา 

ภรรยาทอง. (2561). การพัฒนานิทานแอนิเมชั่น 2 มิติสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น

แบบเลือนราง กรณีศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลําปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 “วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน”, วันท่ี 

31 มีนาคม 2561. นครราชสีมา: วิทยาลัยราชสีมา. หนา 67–75. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

          -ไมมี- 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 10 ป  

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

- การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 

- การวิเคราะหระบบ 

- ระบบฐานขอมูล 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- การจดัการธุรกิจออนไลน 

- หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

- การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน 

- การใชงานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

 

 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
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            ไมมี 

 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

 

 

                                                     (ลงชื่อ) ......................................................... เจาของประวตัิ 

                                                                   (นางสาวสุขุมาล  ตั้วสกุล) 
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 ลําดับท่ี 10 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายวชิระ  หลอประดิษฐ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต

และสารสนเทศ 

2551 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

วชิระ หลอประดิษฐ, ธิติวัฒน ตาคํา และนราวิชญ ความหม่ัน. (2564). การใชงานระบบบริหารจัดการการ

ฝกงานและสหกิจศึกษา เพ่ือติดตามนักศึกษาฝกงานในยุคปกติวิถีใหม. ใน รายงานการประชุม

วิชาการ และเผยแพรงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 5 “นวัตกรรมการจัด

การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ 2564. เพชรบุรี: สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี. หนา 308-323. (เกณฑขอ 10) 
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วชิระ หลอประดิษฐ, นราวิชญ ความหม่ัน, ดารารัตน ธาตุรักษ และ สุรพงษ เพ็ชรหาญ. (2562). การ

วิเคราะหแนวทางแกปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงโดยการประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศ

ออนไลน: กรณีศึกษาการมีสวนรวม โดยชุมชนบานทุงฮาง และบานแมจอกฟา ตําบลทุงผึ้ง อําเภอ

แจหม จังหวัดลําปาง. ใน รายงานการประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ.2562. (FORCON 2019), 

วันท่ี 19 - 21 สิงหาคม 2562.  ลําปาง: สถาบันคชบาลแหงชาติ. หนา 571 - 580. (เกณฑขอ 10) 

วีรศักด์ิ ฟองเงิน, สุรพงษ เพ็ชรหาญ และวชิระ หลอประดิษฐ. (2562). การพยากรณปริมาณน้ําไฟลเขา

เข่ือนก่ิวคอหมาโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูลบนพ้ืนฐานของการเรียนรูของเครื่อง. ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (The 11th NPRU National 

Academic Conference) , วันท่ี 11–12 กรกฎาคม 2562.  นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม. หนา 159-167. (เกณฑขอ 10) 

วชิระ หลอประดิษฐ, มณีนุช แสนขัติ และภานุวัฒน วิรัชเกษม. (2561).  การพัฒนาสื่อการผลิตเชื้อเห็ด

นางฟาเพ่ือพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนตามนโยบาย Thailan 4.0. ลําปาง. ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 “วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคมอยาง

ยั่งยืน”, วันท่ี 31 มีนาคม 2561. นครราชสีมา: วิทยาลัยราชสีมา. หนา 313-320. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ดารารัตย ธาตุรักษ, วชิระ หลอประดิษฐ และวัชรี เทพโยธิน (2563). การจัดการปญหาการขาดแคลนน้ํา

เพ่ือการเกษตรในฤดูแลง โดยการมีสวนรวมของชุมชน บานทุงฮางและบานแมจอกฟา จังหวัด

ลําปาง. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี, 12(6). พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563. หนา 401-415. 

(เกณฑขอ 13) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

  ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 11 ป  

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- การคนคืนสารสนเทศ 
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- ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 

- เตรียมสหกิจศึกษาและการฝกงานทางวิชาชีพ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- วิศวกรรมซอฟตแวร 

- การสรางสื่อผสม 

- การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การฝกงานทางวิชาชีพ 

- การตัดสินใจและการแกปญหาทางการจัดการ 

- การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

-  

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

 

 

                                                     (ลงชื่อ) ......................................................... เจาของประวตัิ 

                                                                     (นายวชิระ  หลอประดิษฐ) 
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 ลําดับท่ี 11 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสุวรรณี  เจียรสวุรรณ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ 

2545 

5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยโยนก บธ.บ คอมพิวเตอรธุรกิจ 2537 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

สุวรรณี เจียรสุวรรณ, นราวิชญ ความหม่ัน, เสกสรรค เจียรสุวรรณ และจีรศักดิ์ บุญยศ. (2564). สื่อการ

เรียนรูการเขียนอักษรไทยลานนาสําหรับผูเริ่มตน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ และเผยแพร

งานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 5 “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการ

เปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม”, วันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ 2564. เพชรบุรี: สมาคมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หนา 

351-361. (เกณฑขอ 10) 
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นราวิชญ ความหม่ัน, สุวรรณี เจียรสุวรรณ, ปาริญา วงศชัชวาล และศุภัทชญา เรือนยศ. (2562). การ

พัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือนของศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑหอปูมละกอน. ใน รายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 National Conference on Business Transformation “Business 

management in the digital transformation”, วันท่ี 22 - 23 สิงหาคม 2562.  นครสวรรค:

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. หนา 390 - 398. (เกณฑขอ 10) 

นราวิชญ ความหม่ัน, สุวรรณี เจียรสุวรรณ และผจงจิต ติ๊บประสอน. (2561).  การพัฒนาเว็บแอพพลิเค

ชันบริหารงานระบบน้ําประปาหมูบาน กรณีศึกษา บานม่ิงมงคล อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. ใน 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 5 “วิจัยและพัฒนาสูการ

ขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน”, วันท่ี 31 มีนาคม 2561. นครราชสีมา: วิทยาลัยราชสีมา. หนา 339 – 

348. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

          -ไมมี- 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 15 ป  

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

- การวิเคราะหระบบ 

- ความม่ันคงของคอมพิวเตอร 

- การใชโปรแกรมกราฟฟก 

- การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1 

- การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 2 

- การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1 

- การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2 

- ระบบสารสนเทศในองคกร 

- เครือขายสังคมออนไลนเพ่ือธุรกิจ 

- ระบบสารสนเทศสําหรับการเกษตรสมัยใหม 

- สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

- โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
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7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

 

                                                     (ลงชื่อ) ......................................................... เจาของประวตัิ 

                                                                     (นางสุวรรณี  เจียรสวุรรณ)  
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 ลําดับท่ี 12 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวคัชรินทร ทองฟก 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ป.บัณฑิตวิชาชีพ

คร ู

การศึกษา 2543 

5.4 ปริญญาตรี วิทยาลัยภาคกลาง บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 2542 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ทศกร สมนึก และคัชรินทร ทองฟก. (2563). ระบบเช็คอุณภูมิและเปอรเซ็นตความชื้นเพ่ือควบคุม

เครื่องปรับอากาศผานสมารตโฟนภายในหองเซิรฟเวอร. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและ

นวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 6 “สูวิจัยรับใชสังคม สรางสรรคนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ทองถ่ิน อยางยั่งยืน”, วันท่ี 2 - 4 กันยายน 2563. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา. หนา 487-496. (เกณฑขอ 10) 
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สุริยา จันทรสุริยา, คัชรินทร ทองฟก และวาสนา สิงหดวง. (2562). ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟา

อัตโนมัติผานสมารทโฟน. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กําแพงเพชร, วันท่ี 20 ธันวาคม 2562. กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร. หนา 1234-

1242. (เกณฑขอ 10) 

วิไรวรรณ  แสนชะนะ, คัชรินทร  ทองฟก และวาสนา  สิงหดวง. (2561). การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวกลอง

จากฟางขาวและสงเสริมการขายผานแอปพลิเคชั่นวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชุมชน ต.พันชาลี อ.วัง

ทอง จ.พิษณุโลก. ใน รายงานการประชุมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5 

หัวขอ “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค”, วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 234-246. (เกณฑขอ 10) 

คัชรินทร ทองฟก และเจนจิรา แจมศิริ. (2561). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจองหองประชุม

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคหนือ ครั้งท่ี 18 และ

ลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561. ลําปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. หนา 263-

275. (เกณฑขอ 10) 

คัชรินทร ทองฟก อดิศักด์ิ ภูกลัด และวาสนา สิงหดวง. (2561). เครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงคควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นดวยระบบอัตโนมัติ. ใน รายงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคหนือ ครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561. ลําปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. หนา 74-85. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

จักรพันธ สาตมุณี, ภคพล สุนทรโรจน, คัชรินทร ทองฟก และพงษกัมปนาท แกวตา. (2564). การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวผานระบบแอปพลิเคชัน LINE Chatbot ในจังหวัด

พิษณุโลก. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 13(1), มกราคม-มีนาคม 

2564. หนา 100-111. (เกณฑขอ 9) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 10 ป  

- ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

- การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

- การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 

- การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 

- การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

- ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีสื่อประสม 

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

 

 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

 

 

                                                                (ลงชือ่)  ......................................................... 

                                                                             (นางสาวคัชรินทร ทองฟก) 

 

  



248 

 ลําดับท่ี 13 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวอมิตตา คลายทอง 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 2546 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

อมิตตา คลายทอง, พชร แกวสม และ ศิริจรรยา จันทรมี. (2564). ระบบการเบิกจายสารเคมีภายใน

หองปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

พิษณุโลก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งท่ี 13 "นวัตกรรม เพ่ือสังคมท่ี

ยั่งยืน", วันท่ี 28-30 เมษายน 2564.หนา 158-162. (เกณฑขอ 10) 
อมิตตา คลายทอง และณัฐชัย นิรัติศัย. (2563). การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน กรณีศึกษารานแซบ

มอร. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 6 “สูวิจัยรับใชสังคม 

สรางสรรคนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน อยางยั่งยืน”, วันท่ี 2 - 4 กันยายน 2563. 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 497–507. เชียงใหม: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. (เกณฑขอ 10) 
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อมิตตา คลายทอง และวรวิทย จิตศรัณยูกุล. (2562).  ระบบควบคุมอากาศแมและลูกสุกรในโรงเรือนแบบ

เปด ดวย IoT. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2562. กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร. หนา 1215-1223. 

(เกณฑขอ 10) 

อมิตตา คลายทอง, ศิริจรรยา จันทรมี, พชร แกวเสมา, วันชัย เจือทรัพย, และศักดา โชคอุดมดี. (2561). 

การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑแปงแผนจากขาวไรซเบอรรี่. ใน รายงานการประชุมการประชุม

วิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้ง ท่ี 5 หัวขอ “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรม

สรางสรรค”, วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 

431-443. (เกณฑขอ 10) 

อมิตตา คลายทอง และธานินทร คุยศรี. (2561).  การพัฒนาระบบเว็บไซตโครงการและประชาสัมพันธ

ขาวสาร กรณีศึกษาหมูบานหนองกลด จ.พิจิตร. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล

สงคราม ครั้งท่ี 4 ประจําป พ.ศ .2561, วันท่ี 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงคราม. หนา 123-133. (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

          -ไมมี- 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 7 ป  

- การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

- โปรแกรมภาษาทางเลือก 

- ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

- การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- ระบบฐานขอมูลสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

- การจัดการสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองคกร 

- คอมพิวเตอรกราฟกส 

- โครงสรางและอัลกอริทึม 
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- เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเกษตร 

- การฝกปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พ้ืนฐานอินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

- โปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตน 

- ระบบปฏิบัติการ 

- การควบคุมการดําเนินการ 

- โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร1 

 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

 

 

                                                     (ลงชื่อ) ......................................................... เจาของประวตัิ 

                                                                    (นางสาวอมิตตา คลายทอง) 
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 ลําดับท่ี 14 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวศิริจรรยา  จันทรมี 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 2546 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

อมิตตา คลายทอง, พชร แกวสม และ ศิริจรรยา จันทรมี. (2564). ระบบการเบิกจายสารเคมีภายใน

หองปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

พิษณุโลก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งท่ี 13 "นวัตกรรม เพ่ือสังคมท่ี

ยั่งยืน", วันท่ี 28-30 เมษายน 2564.หนา 158-162. (เกณฑขอ 10) 
อมิตตา คลายทอง, ศิริจรรยา จันทรมี, พชร แกวเสมา, วันชัย เจือทรัพย, และศักดา โชคอุดมดี. (2561). 

การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑแปงแผนจากขาวไรซเบอรรี่. ใน รายงานการประชุมการประชุม

วิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้ง ท่ี 5 หัวขอ “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรม

สรางสรรค”, วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 

431-443. (เกณฑขอ 10) 
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    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

          -ไมมี- 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 7  ป  

- การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง 

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- ระบบฐานขอมูลสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- คอมพิวเตอรเบื้องตน 

- โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

- โปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตน 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ............. ............................................ 

   (นางสาวศิริจรรยา  จันทรมี) 
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 ลําดับท่ี 15 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาววิไรวรรณ แสนชะนะ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2554 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ. สถิต ิ 2549 

5.4 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

2558 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

วิไรวรรณ แสนชะนะ และราศี เพ็งอน. (2562).  ระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวบานหนองออ. 

ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, วันท่ี 20 

ธันวาคม 2562. กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร. หนา 1224-1233. (เกณฑขอ 10) 

วิไรวรรณ แสนชะนะ. (2562). ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไปใชเพ่ือเพ่ิม

ชองทางการตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจําป พ.ศ. 2562, วันท่ี 15 มีนาคม 2562. พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หนา 149-154. (เกณฑขอ 10) 
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วิไรวรรณ แสนชะนะ คัชรินทร ทองฟก และวาสนา สิงหดวง. (2561). การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวกลองจาก

ฟางขาว และสงเสริมการขายผานแอปพลิเคชั่น วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาชุมชนตําบลพันชาลี อ.วัง

ทอง จ.พิษณุโลก. ใน รายงานการประชุมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5 

หัวขอ “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” , วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561.  ตาก: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 234-246. (เกณฑขอ 10) 

วิไรวรรณ แสนชะนะ ปราโมทย สิทธิจักร พรชดนัย วัชรธนพัฒนธาดา. (2561).  การพัฒนาระบบจัดการ

ดานสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง. ใน รายงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคหนือ ครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561. ลําปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. หนา 48-61. (เกณฑขอ 10) 

ปญจพร สีคําพา และวิไรวรรณ แสนชะนะ. (2561). การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับวันสาคัญของไทย 

ดวยเทคโนโลยี QR CODE.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งท่ี 4 

ประจําป พ.ศ .2561, วันท่ี 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หนา 

359-366.  (เกณฑขอ 10) 

    6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ปราโมทย สิทธิจักร และวิไรวรรณ แสนชะนะ. (2564). ระบบแนะนําการใชสีและรูปภาพในการออกแบบ

บรรจุภัณฑ โดยการบูรณาการออนโทโลยีกับอัลกอริทึมเคมีน. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. 17(1). 

มกราคม-มิถุนายน 2564. หนา 110-115. (เกณฑขอ 9) 

วันชนะ จูบรรจง, วิไรวรรณ แสนชะนะ, รุง หมูลอม และอภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย. (2564). การสงเสริมการ

ทองเท่ียวจังหวัดตากโดยใชเทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 

11(1).  Jan. 2021 - Jun. 2021. หนา 56-64. (เกณฑขอ 9) 
6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 10 ป  

- พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีสื่อประสม 

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

- ดิจิทัลเบื้องตน 

- จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 
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- สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

- การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 

- การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร  

- เรขาภาพคอมพิวเตอรและการออกแบบ 

- การจัดการระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 

- การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การสรางสื่อดิจิตอล   

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 

- วิจัยธุรกิจ 

- ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสตร 

- ระเบียบวิธีวิจัยทองเท่ียว   

- แคลคูลัส1  

- แคลคูลัส2   

- สถิติสําหรับเทคโนโลยี  

- สถิติเบื้องตน   

- ความนาจะเปนและสถิติ 

- คณิตศาสตรและชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

- พีชคณิตเชิงเสน  

- คณิตศาสตรพ้ืนฐาน    

- คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

 

                                                          (ลงชื่อ) ..........................................................  

                                                                    (นางสาววิไรวรรณ แสนชะนะ) 
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ลําดับท่ี 16 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวเพ็ญศิริ  ใจวัน 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 2546 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

เพ็ญศิริ ใจวัน. (2561). การประยุกตใช Google Site เพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก. ในรายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดตาก ครั้งท่ี 5,  วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561. หนา 

1165-1170. (เกณฑขอ 10) 

เพ็ญศิริ ใจวัน  มาริสา กัณฑาทรัพย และธมนวรรณ บุญไทย. (2561). รูปแบบความตองการโปรแกรม

สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุบนอุปกรณเคลื่อนท่ี. ใน รายงานการประชุมวิชาการดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 1 “มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : พลังปญญา

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, วันท่ี  20-21 สิงหาคม 2561. หนา 555-563. 
(เกณฑขอ 10) 
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    6.2 บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

          -ไมมี- 

6.4 หนังสือที่ตีพิมพเผยแพร 

          -ไมมี- 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 16 ป  

- หลักการเขียนโปรแกรม 

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบทางธุรกิจ 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

- โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 

- โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 

- โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ี

- การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การวางแผนและจัดการระบบสารสนเทศ 

- โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การบริหารโครงงานระบบสารสนเทศ 

- โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

- คณิตศาสตรดิสครีตสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- คอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาชุมชน 

- หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

- การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ สื่อ และการสื่อสาร 

- หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สหกิจศึกษา 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

            ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
            ไมมี 

                                                          (ลงชื่อ) ..........................................................  

                                                                          (นางสาวเพ็ญศิริ  ใจวัน) 
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ภาคผนวก ญ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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1. พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Fundamentals) 

BSCCT101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               (Fundamentals of Information  

               Technology) 

x x x x 

2. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction) 

BSCCT202 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  

               (Human Computer Interaction) 

 x x  

3. ความม่ันคงและการประกันสารสนเทศ (Information Assurance and Security) 

BSCCT301 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

              (Information System Security) 

 x  x 

4. การจัดการสารสนเทศ (Information Management) 

BSCCT104 การจัดการความรู 

               (Knowledge Management) 

x    

BSCCT220 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสมัยใหม 

               (Modern Management Information  

               System) 

x x   

BSCCT203 ระบบฐานขอมูล  

               (Database Systems) 

x x  x 

BSCCT205 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 

               (Decision Support System) 

 

x x   
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BSCCT221 คลังขอมูล  

               (Data Warehouse) 

 x   

BSCCT218 เหมืองขอมูล  

               (Data Mining) 

 x   

BSCCT211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

               (Geographic Information System) 

 x   

BSCCT212 แอนิเมชัน 

               (Animation) 

 x   

BSCCT213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความบันเทิง  

      (Information Technology for Entertaining) 

 x   

BSCCT214 การวิเคราะหขอมูลมหัต  

      (Big data Analytics)  

 x   

BSCCT215 เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ  

      (Unmanned Aerial Vehicle Technology)  

 x   

BSCCT216 การแสดงขอมูลดวยแผนภาพ  

      (Data Visualization) 

 x   

BSCCT217 การคนคืนสารสนเทศ  

      (Information Retrieval)  

 x   

5. การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี (Integrative Programming &Technologies) 

BSCCT102 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป  

               (Software Packages) 

 x   

BSCCT219 ธุรกิจดิจิทัล 

               (Digital Business) 

x x   

BSCCT607 การเขียนโปรแกรมเว็บเฟรมเวิรค 

               (Web Framework Programming) 

 x x  
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6. คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics and Statistics for IT) 

BSCCT204 การประมวลผลภาพดิจิทัล  

               (Digital Image Processing) 

 x x  

BSCCT206 ปญญาประดิษฐ  

               (Artificial Intelligence) 

 x x  

FUNMA119 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร  

               (Statistics for Science) 

 x  x 

FUNMA115 คณิตศาสตรเต็มหนวย  

              (Discrete Mathematics) 

 x  x 

7. เครือขาย (Networking) 

BSCCT603 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

               (Data Communication and Computer  

               Network  System) 

 x  x 

BSCCT604 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร  

               (Computer Network Administation) 

 x  x 

8. พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals) 

BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน  

               (Fundamentals of Programming) 

  x x 

BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

               (Object Oriented Programming) 

  x x 

BSCCT503 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

               (Data Structures and Algorithm) 

  x x 

BSCCT504 การโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี  

               (Mobile Devices Programming) 

 

 x x  
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BSCCT505 โปรแกรมภาษาทางเลือก  

               (Selected Programming Language) 

 x x  

9. แพลตฟอรมเทคโนโลยี (Platform Technologies) 

BSCCT401 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร  

               (Computer Platform Technology) 

 x x X 

BSCCT605 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ  

               (Cloud Computing) 

x x   

10. การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ (Systems Administration and Maintenance) 

BSCCT402 เทคโนโลยีระบบฝงตัว  

               (Embedded System Technology) 

  x  

BSCCT403 อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet of Things)   x  

11. สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ (Systems Integration and Architecture) 

BSCCT103 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               (Information Technology Project 

                Management) 

x x  x 

BSCCT303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  

               (System Analysis and Design) 

 x x x 

BSCCT304 วิศวกรรมซอฟตแวร  (Software Engineering)  x x x 

BSCCT305 การทดสอบซอฟตแวร (Software Testing)   x  

12. ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and Professional Issues) 

BSCCT306 กฎหมายทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  

               (Information Technology Law) 

x x x  

BSCCT903 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               (Information Technology Research  

               Methodology) 

 x x  
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BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               (Information Technology Seminar) 

 x   

BSCCT905 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               (Special Topic in Information Technology) 

 x   

BSCCT907 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ) 

               ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               (Preparation for Field Experience  

               in Information Technology) 

 x   

BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  

               (Cooperative Education in Information  

               Technology) 

x x x  

BSCCT909 ฝกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               (Job Internship in Information  

               Technology) 

x x   

BSCCT908 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               (Special problems in Information 

Technology) 

 x   

BSCCT904 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               (Information Technology Project) 

 x   

13. ระบบเว็บและเทคโนโลยี (Web Systems and Technologies) 

BSCCT208 เทคโนโลยีสื่อประสม  

               (Multimedia Technology) 

 x   

BSCCT601 เว็บเทคโนโลยี  (Web Technology)  x  x 

BSCCT606 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส  

               (Web Services Technology) 

 x   
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ภาคผนวก ฎ 

รายละเอียด มคอ.1 
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