
  

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 



  

สารบัญ 
 

  หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและช่ือหลักสูตร 1 

 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก 1 

 4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 2 

 9. ช่ือ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปที่จบของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 

 

4 

 12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

4 

 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 

มหาวิทยาลัย 

 

6 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 7 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 9 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 

 2. การดำเนินการหลักสูตร 9 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 12 

 4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝกงาน) 

 

37 

 5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 37 



                                                                                 ข 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 39 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 39 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 40 

 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก 

หลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 

43 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 48 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 48 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 48 

 3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 49 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 50 

 1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 50 

 2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 50 

หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสตูร 51 

 1. การกำกับมาตรฐาน 51 

 2. บัณฑิต 51 

 3. นักศึกษา 52 

 4. อาจารย 54 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 55 

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 59 

 7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 61 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 63 

 1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 63 

 2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 63 

 3. การประเมนิผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร 63 

 4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 64 

ภาคผนวก  65 

 



                                                                                 ค 

 

สารบัญ (ตอ) 

 
  หนา 

 ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ 

จังหวัดปทมุธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

 

 

66 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 103 

 ภาคผนวก ค คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี  ที ่2964/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

 

 

119 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

122 

 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษหลักสูตร 126 

 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

                 อาจารยประจำหลักสูตร 

 

129 

 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและความ

ตองการและปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

139 

 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรที่ปรบัปรุง  

 

146 

 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

 

171 

 ภาคผนวก ญ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในโครงการการจัด

การศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับ สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

 

 

 

 

183 



                                                                                 ง 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 

 ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงความสอดคลองระหวางรายวิชาในหลักสูตร    

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2565 กับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552  

ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงขอมูลหลักสูตรตามรูปแบบโมดูล สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

204 

 

207 

   

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25471531100273   
ภาษาไทย  :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Science Program in Computer Science 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อย่อ  :    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Science (Computer Science) 
 ชื่อย่อ  :    B.Sc. (Computer Science) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

5.3  ภาษาที่ใช  

ภาษาไทย  

5.4 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมมือกับมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในโครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ 

5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

เริ่มใชหลักสูตรน้ีต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 

  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบใหนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั ้งที ่ 8/2564 เมื ่อวันที่ 19  

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ปในการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 

8.2 นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน (Mobile Application Developer) 

8.3 นักพัฒนาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer) 

8.4 ผูบริหารโครงการซอฟตแวร (Software Project Engineer) 

8.5 นักวิชาการคอมพิวเตอร (Computer Technical Officer) 

8.6 ผูดูแลและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network Operation) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปทีจ่บของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

1. นายวิวัฒน 

ชินนาทศิริกุล 

ผูชวยศาสตราจารย พบ.ม. สถิติประยุกต 

(ระบบและการจัดการ

สารสนเทศ) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 

2537 

 

 

2527 

2. นางสาวณัฏฐิรา 

ศุขไพบูลย 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

สถาบันราชภัฏ 

เทพสตรี 

2546 

 

2539 

3. นายวิศรุต 

ขวัญคุม 

อาจารย วท.ม. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

 

2549 

4. นางดาวรถา  

วีระพันธ 

อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร) 

 

ค.บ. (คอมพิวเตอร

ศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันราชภัฏ

เพชรบุร ี

2547 

 

 

2540 

5. นางสาวณัฐรดี 

อนุพงค 

อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

 

B.Sc. (Applied 

Computing) 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

Northumbria 

University,  

Newcastle upon 

Tyne, United 

Kingdom. 

2557 

 

 

2552 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรสอดคลองกับทิศทางของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี้ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจัดการเรียนการสอนโดยสงเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยี

และผสมผสานเทคโนโลยี เนื ่องจากปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื ่องและ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (Disruptive Technology) ซึ่งทำใหกิจกรรมหลายอยางตองปรับตัวและ

พัฒนาศักยภาพใหเทาทันตอสถานการณที่เปลี่ยนไปอยางรอบดาน หลักสูตรสงเสริมใหนักศึกษามีการ

วิจ ัยพัฒนา และสรางนวัตกรรมดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ เพื ่อเพิ ่มศักยภาพ และ

ความสามารถในการแขงขัน เนนการฝกปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมสู

ชุมชน โดยใชพื ้นฐานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร นำไปประยุกตพัฒนาตอยอดนวัตกรรมที่

สอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดรวมถึงความหลากหลายของเทคโนโลยี

และโปรแกรมดานคอมพิวเตอร กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ องคกรสมัยใหมใน

ภาครัฐและภาคธุรกิจ จึงจำเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในการพัฒนาหลักสูตรไดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่เปลี ่ยนแปลงไป 

รวมถึงการเขาสูยุคสังคมเครือขาย (Social Network) ปจจุบันเปนยุคของการสื่อสารไรพรมแดนมีการ

ใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) ซึ่งนำไปสูสังคมที่มีการใชคอมพิวเตอร

ออนไลนตลอดเวลา ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันเปนอยางมาก 

สงผลทำใหตองมีการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหม ๆ ดวยการเรียนการสอนที่ผสมผสานผานแพลตฟอรม

รูปแบบตาง ๆ ซึ่งจำเปนสำหรับสังคมอนาคต รวมทั้งมีทักษะในการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี ดังนั้นการ

พัฒนาทักษะและความสามารถรวมถึงสมรรถนะของบุคลากรในองคกรทางดานเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร ความเปนมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม จึงมีความจำเปนที่จะชวยชี้นำและ

ขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม

ของไทย 
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12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนหลักสูตรไดคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมุงเนนการ

พัฒนาและใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล ดวยการสงเสริมการศึกษาดานวิทยาการคอมพิวเตอร จะชวยให

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดวยการผลิต

บุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่กำหนดไวใน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดพัฒนาตามแนวทางที่

กำหนดไวตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ดังน้ี             

1. แสวงหาความจริงเพื่อไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น

อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การ

ผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมืองทองถิ่น

ใหมีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่นเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให

มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื ้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ

สงเสริมใหเกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและย่ังยืน 

8. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติ

ภารกิจของ มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
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จากพันธกิจดังกลาว ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ไดพัฒนาบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ

ทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

มีความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ 

ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน ศึกษา และแสวงหา

แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน

ทองถิ่น สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

การพัฒนาทองถิ่น 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสร ี

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นภายในคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีหรือคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได ทั้งนี้การเลือกเรียนวิชาดังกลาว

ขึ้นอยูกับความสอดคลองของหลักสูตรอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดำเนินการรวมกันในการประสานงาน 

การใหความรวมมือกับสาขาวิชาอ่ืนที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาหลักสูตรน้ีตองไปเรียนในดานเน้ือหาสาระ  

การจัดการเรียนการสอน การกำหนดกลยุทธในการสอน การวัดประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาได

บรรลุผลการเรียนรูหลักสูตรนี้ สวนนักศึกษาที่มาเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรี ตองมีการประสานกับ

คณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของนักศึกษาวาสอดคลองกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหลาน้ัน

เรียนหรือไม 

13.3.2 การบริการการเรียนการสอนรวมกับหลักสูตรอื่น มิไดกำหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับ

คณะใด แตขึ้นอยูกับความจำเปนของหลักสูตรอื่น สวนประเมินผลใชหลักเกณฑตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย การเรียนการสอนที่ตองพึ่งพาคณะอื่น เชน วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาตางประเทศ ให

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ในคณะที่เกี่ยวของใน

การจัดการดานเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุมนักศึกษาตาม

ระดับพ้ืนฐานความรู 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตวิถีใหมที่มีความรูคูคุณธรรม นำทองถิ่นพัฒนา ผสานภูมิปญญา และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

1.2  ความสำคญั   

องคความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟตแวร

ใหมีผลผลิตและประสิทธิภาพของแรงงานที่มีมูลคาสูงขึ้น และเปนสวนหนึ่งที่ชวยในการขับเคลื่อน

องคกรในภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี ไดเล็งเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

เพื่อรองรับและตอบสนองความตองการ การเพิ่มการจางงานบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารทั้งในภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น  

1.3  วัตถุประสงค  

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตวิถีใหม ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสรางนวัตกรรม งานวิจัย และพัฒนาองคความรูใหม ผสาน

ความรูภูมิปญญา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

1.3.3 เพ่ือทำงานรวมกันชุมชน และถายทอดองคความรูสูชุมชน  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีแผนการพัฒนาปรับปรุงดัง

รายละเอียดแผนการพัฒนา เปลี่ยนแปลง กลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดวาจะ

ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 ป นับจากเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังน้ี 

 

แผนการปรับปรงุ/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บ ัณ ฑ ิ ต  ส า ข า ว ิ ช า ว ิ ท ย าก า ร

คอมพิวเตอรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ี สกอ.กำหนด และตาม

เกณฑ มาตรฐานค ุณว ุฒ ิ ระ ดับ   

ป ริ ญ ญ า ต ร ี ข อ ง ส า ข า ว ิ ช า

คอมพิวเตอร (มคอ.1) สอดคลองกับ

ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ท า ง ด  า น

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

ตามความตองการของตลาดแรงงาน 

1.  พ ัฒน า หล ั ก ส ู ต ร ต า มก รอ บ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) และ มคอ.1 โดยมี

พื้นฐานจากหลักสูตรที ่ไดรับอนุมัติ

แลว 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่อง 

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามความ

ตองการของตลาดแรงงานและผู ใช

บัณฑิต 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร  

2.  รายงานสร ุปแบบสำรวจ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามความต องการของผ ู  ใช

บัณฑิต 

3. ผลการประเมินหลักสูตร 

2. พัฒนาบุคลากรสายผู สอนใหมี

คุณภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ

ไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ไดแก 

การศ ึ กษาต  อ ในระด ับท ี ่ ส ู ง ข้ึน 

การศึกษาดูงาน การฝกอบรมสัมมนา

เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ และการ

ขอตำแหนงทางวิชาการ 

1.  ใ บ ร ั บ ร อ ง ก า ร ส ำ เ ร็ จ  

การศึกษา 

2. ใบรับรองการฝกอบรม 

3. ใบรับรองความรู เฉพาะดาน 

(Certificate) 

4. หนังสือแตงตั้งผูไดรับตำแหนง

ทางวิชาการ 

3. ปรับปรุงปจจ ัยสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

1. สำรวจความตองการของนักศึกษา

และอาจารยผ ู สอนเกี ่ยวกับปจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอน 

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุง

ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

เชน วัสดุ ครุภัณฑ โสตทัศนูปกรณ   

อาคารและห องสม ุด ให ม ี ความ

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

1. รายงานความตองการของ

น ักศ ึกษาและอาจารย ผ ู สอน

เก ี ่ยวก ับปจจ ัยสน ับสนุนการ

เรียนการสอน 

2. จำนวนครุภัณฑท่ีไดรับจัดสรร 

3. ผลการประเมินความ       พึง

พอใจของนักศึกษาที ่มีตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษา

ไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

ไมม ี

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2565 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 เปนผูสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

2.2.2 เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

2.2.3 ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา  

ปญหาดานความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหาดานความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร จัดใหมีการ

ติดตามดูแลโดยกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจำหลักสูตร รวมทั้งอบรมเพื่อปรับปรุง

ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา  

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปที่ 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปที่ 3 - - 30 30 30 

ช้ันปที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. คาลงทะเบียน 765,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   2.1 งบบุคลากร 

   2.2 งบดำเนินการ 

   2.3 งบลงทนุ 

        2.3.1 คาที่ดินและ  

                สิง่กอสราง 

        2.3.2 คาครุภัณฑ 

 

1,920,000 

30,000 

 

460,000 

 

800,000 

 

2,016,000 

60,000 

 

460,000 

 

800,000 

 

2,116,800 

90,000 

 

460,000 

 

800,000 

 

2,222,640 

120,000 

 

460,000 

 

800,000 

 

2,333,772 

120,000 

 

460,000 

 

800,000 

รวมรายรับ 3,975,000 4,776,000 5,626,800 6,482,640 6,593,772 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 1,920,000 2,016,000 2,116,800 2,222,640 2,333,772 

2. งบดำเนินการ 

    2.1 คาตอบแทน 

    2.2 คาใชสอย 

    2.3 คาวัสดุ 

    2.4 คาสาธารณูปโภค 

 

30,000 

15,000 

30,000 

72,000 

 

30,000 

30,000 

60,000 

72,000 

 

30,000 

45,000 

90,000 

72,000 

 

30,000 

60,000 

120,000 

72,000 

 

30,000 

60,000 

120,000 

72,000 

3. งบลงทุน 

    2.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

    2.2 คาครุภัณฑ 

 

460,000 

800,000 

 

460,000 

800,000 

 

460,000 

800,000 

 

460,000 

800,000 

 

460,000 

800,000 

4. เงินอุดหนุน 

   4.1 การทำวิจัย 

   4.2 การบรกิารวิชาการ 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

รวมรายจาย 3,132,000 3,267,000 3,406,500 3,550,725 3,654,911 

 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 35,912 บาท/คน/ป 

 

2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนและแบบสื่อออนไลน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี   พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังน้ี   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

 2.1) วิชาแกน บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 2.2) วิชาเฉพาะดาน บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

2.2.1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

บังคับเรียน 

15 หนวยกิต 

2.2.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต บังคับเรียน 7 หนวยกิต 

2.2.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร บังคับเรียน 13 หนวยกิต 

2.2.4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ บังคับเรียน 13 หนวยกิต 

2.2.5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรม คอมพิวเตอร 

บังคับเรียน 

3 หนวยกิต 

 2.3) วิชาเลือก จำนวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

 2.4) วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ บังคับเรียน

จำนวนไมนอยกวา 

7 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ใชหลักสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  

2) หมวดวิชาเฉพาะ บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาแกน บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SMS101 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

Calculus and Analytic Geometry 1 

3(3-0-6) 

SMS203 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 

Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCS112 คณิตศาสตรดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

Discrete Mathematics for Computer Science 

3(3-0-6) 

SCS113 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร 

Statistics for Computer Science 

3(3-0-6) 

   

2.2) วิชาเฉพาะดาน บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

 2.2.1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบ 

        สารสนเทศ  บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 

15 หนวยกิต 

   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCS216 การศึกษาเรียนรูชุมชน 2(1-2-3) 

 Community Studies  

SCS217 การศึกษาวิเคราะหปญหาชุมชน 2(1-2-3) 

 Analytical Study of Community Issues  

SCS410 การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอรและบริการชุมชน 3(2-2-5) 

 Computer Innovation Development and 

Community Services 

 

SCS221 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 3(2-2-5) 

 Cyber Security  

SCS222 ทักษะการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

 Communication Skills for Computer Scientists  

SCS332 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Research Methodology for Computer Science  

 2.2.2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต บังคับเรียน 

         จำนวนไมนอยกวา 

7 หนวยกิต 

   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCS202 ระบบฐานขอมูล 4(2-4-6) 

 Database Systems  

SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ 3(2-2-5) 

 Responsive Web Design and Development  
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                 2.2.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง 

       ซอฟตแวร บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 

13 หนวยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCS114 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Analysis and Design of Information Systems  

SCS206 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering  

SCS218 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 4(2-4-6) 

 Object Oriented Design and Programming  

SCS220 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Software Programming Development  

 

  2.2.4) กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ  

         บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 

13 หนวยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 Basic Computer Programming  

SCS116 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 4(2-4-6) 

 Algorithms and Data Structures  

SCS208 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network 

Systems 

 

SCS219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสำหรับองคกร 3(2-2-5) 

 Web Application Development for Enterprises  

   

                 2.2.5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรม 

        คอมพิวเตอร บังคับเรียนจำนวนไมนอยกวา 

3 หนวยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCS117 สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Architecture and Operating Systems  
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2.3) วิชาเลือก เลือกเรียนจำนวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
 

  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCS334 การประมวลผลบนคลาวด 3(2-2-5) 

 Cloud Computing  

SCS337 การพัฒนาแอปปพลิเคชันบนอุปกรณเคลือ่นที่ 3(2-2-5) 

 Mobile Application Development  

SCS340 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5) 

 Internet of Things  

SCS345 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Science Fundamentals  

SCS346 เทคโนโลยีคลังและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse and Data Mining Technology  

SCS347 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Big Data Analytics in Business  

SCS348 เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง 3(2-2-5) 

 Virtual Media Technology  

SCS349 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่องจักร 3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence and Machine Learning  

SCS350 การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Business Management with Computers  

SCS351 ระบบฐานขอมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห 3(2-2-5) 

 Graph Database Systems for Analytics  

SCS352 เทคโนโลยีเกิดใหมดานวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

 Emerging Technologies in Computer Science and 

Technology 

 

SCS353 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction  

SCS354 คอมพิวเตอรกราฟกสและการประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 

 Computer Graphics and Image Processing  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCS355 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

 Geographic Information System  

   

2.4) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  

ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหน่ึง จำนวนไมนอยกวา 

7 หนวยกิต 

2.2.1) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in 

Computer Science 

 

SCS407 การฝกสหกิจศกึษาดานวิทยาการคอมพิวเตอร 6(640) 

 Cooperative Education in Computer Science  

2.2.2) กลุมวิชาพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

UBI101 การสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม 7(640) 

 Building and Expanding Start-Ups’ Performance  
   

หมายเหตุ  ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ

หรือกรณีที่สถานประกอบการไมพรอมในการรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณ ทั้งนี้ นักศึกษาตองเรียน

ผานรายวิชา SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร จำนวน 1(45) หนวยกิต และให

เลือกเรียนกลุมรายวิชาเลือกจำนวน 2 รายวิชา วิชาละ 3 หนวยกิต ที่ไมซ้ำกับรายวิชาที่เรียนไปแลว 

รวม 7 หนวยกิต 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอยกวา         6    หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่

กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
 

*** ขอกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจำเปนตองยุติ

การศึกษา สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังน้ี 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา     45 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      3  หนวยกิต *** 

 

ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ช่ือเต็ม :    อนุปริญญาวิทยาศาสตร (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ช่ือยอ  :    อ.วท. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :    Associate of Science (Computer Science) 

 ช่ือยอ  :    A.S. (Computer Science) 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบดวยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 

อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบงบอกถึงคณะ 

อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บงบอกถงึสาขาวิชา 

ตัวเลขตัวแรกบงบอกถึงระดับความยากงาย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บงบอกถึงลำดับกอนหลังของวิชา 

 

ความหมายของหมวดวิชาและหมูวิชาในหลักสูตร 
 

SCS หมวดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

SMS หมวดวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

UBI หมวดวิชางานบมเพาะธุรกิจและผูประกอบการ 

VLE หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

VGE หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ VLE101 การเตรียมพรอมทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา 

0(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาแกน) 

SCS112 คณิตศาสตรดิสครีตสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ SCS116 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 4(2-4-6) 

(วิชาเฉพาะดาน) SCS117 สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

 SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 22 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาแกน) 

SMS203 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ SCS114 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(วิชาเฉพาะดาน) SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 SCS202 ระบบฐานขอมูล 4(2-4-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 

SCS353 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

 22 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ VLE210 กลยุทธการฟง-พูดสำหรับผูเรยีน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

0(1-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาแกน) 

SCS113 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ SCS206 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

(วิชาเฉพาะดาน) SCS208 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

 SCS218 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 4(2-4-6) 

 SCS219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสำหรับ

องคกร 

3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 22 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาแกน) 

SMS101 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ SCS216 การศึกษาเรียนรูชุมชน 2(1-2-3) 

(วิชาเฉพาะดาน) SCS221 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 3(2-2-5) 

 SCS220 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขั้นสูง 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ SCS345 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

(วิชาเลือก) SCS352 เทคโนโลยีเกิดใหมดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 20 
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ VLE310 กลยุทธการอาน-เขียนสำหรบัผูเรียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

0(3-0-6)  

หมวดวิชาเฉพาะ SCS217 การศึกษาวิเคราะหปญหาชุมชน 2(1-2-3) 

(วิชาเฉพาะดาน)    

หมวดวิชาเฉพาะ SCS340 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5) 

(วิชาเลือก) SCS334 การประมวลผลบนคลาวด 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 14 

 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ VLE205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพรอมเขาสูงาน

อาชีพ 

0(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเฉพาะดาน) 

SCS410 การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอรและบริการ

ชุมชน 

3(2-2-5) 

 SCS222 ทักษะการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2(1-2-3) 

 SCS332 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่ 3(2-2-5) 

(วิชาเลือก) SCS346 เทคโนโลยีคลังและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

1(45) 

รวมหนวยกิต 15 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SCS407 การฝกสหกิจศกึษาดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

6(640) 

  หรือ  

 UBI101 การสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

ใหม 

7(640) 

รวมหนวยกิต 6 หรือ 7 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี SCS347 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

 SCS349  ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของ

เครื่องจักร 

3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 6 
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3.1.5 คำอธบิายรายวิชา  

 

รหัส คำอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

SMS101 แคลคลูสัและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

 Calculus and Analytic Geometry 1  

เรขาคณิตวาดวยเสนตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธ

และการหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธและหลักเกณฑโลปตาล

ปริพันธ  

   

SMS203 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and Statistics  

ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความ

นาจะเปนของตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง หลักการ

ประมาณ การทดสอบสมมติฐาน สมการถดถอย สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ การวิเคราะหความ

แปรปรวนและการใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

   

SCS112 คณิตศาสตรดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics for Computer Science  

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและรหัสเทียม ตรรกะและการพิสูจน ทฤษฎีเซต 

ความสัมพันธ ชนิดของความสัมพันธและความสัมพันธฐานสอง ฟงกชัน ความสัมพันธเวียนเกิด 

กราฟ ปญหาทางเดินของกราฟและการประยุกต ทฤษฎีรูปตนไมและขายงาน พีชคณิตบูลีน เครื่อง

สถานะจำกัด และการเขารหัสเทียมเพ่ือการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร 
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รหัส คำอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

SCS113 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Statistics for Computer Science  

ความรูพื ้นฐานทางสถิติ ความหมายขอบเขต ประโยชนของสถิติและระเบียบ

วิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล การประมาณคา การสรางเครื่องมือ

เพื่อการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนำเสนอขอมูลเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน  

การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร สหสัมพันธ การวิเคราะหถดถอยอยางงาย และอนุกรม

เวลา การประยุกตใชเทคนิคทางสถิติสำหรับการวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร การใชโปรแกรม

ประยุกตทางดานสถิติ 

   

SCS114 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Analysis and Design of Information Systems  

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ องคประกอบของระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองคการ ผลกระทบ

ตอสารสนเทศเพื่อการจัดการ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ แนวคิดและวิธีการวิเคราะหระบบ 

การออกแบบระบบสารสนเทศเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสรางแบบจำลองของขอมูลและ

กระบวนการทำงาน การออกแบบสวนติดตอกับผูใช การทดสอบระบบ และการบำรุงรักษาระบบ 

โปรแกรมประยุกตที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ การประเมินผลระบบสารสนเทศ การ

จัดทำคูมือการวิเคราะหและออกแบบระบบ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

   

SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Basic Computer Programming  

ประวัติและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม 

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง ขอมูลและชนิดขอมูล การเขียนนิพจน คําสั่งรับและแสดงผลขอมูล 

คําสั่งกําหนดคา คําสั่งควบคุม ตัวแปร แถวลำดับหน่ึงมิติและสองมิติ การเขียนโปรแกรมแบบฟงกชัน 

การเขียนโปรแกรมแบบเรียกตัวเอง การกําหนดขอมูลชนิดโครงสราง ตัวช้ี และเช่ือมตอแฟมขอมูล 
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รหัส คำอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

SCS116 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 4(2-4-6) 

 Algorithms and Data Structures  

ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี การวิเคราะหปญหา 

การเขียนขั้นตอนวิธีดวยผังงาน และรหัสเทียม ความรูเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล โครงสรางขอมูลแบบ

เชิงเสน โครงสรางขอมูลไมเชิงเสน การเรียงลำดับและการคนหาขอมูล การวิเคราะหประสิทธิภาพ

ของอัลกอริทึม ฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหาขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 

   

SCS117 สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Architecture and Operating Systems  

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร โครงสราง สวนประกอบและหนาที่การทำงานของ

เครื่องคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลกลาง วิธีคำนวณทางคณิตศาสตรของเครื่องคอมพิวเตอร

คุณลักษณะและหนาที่ของชุดคำสั่ง หนาที่ของระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การจัดการ

หนวยความจำ ระบบแฟม ระบบตัวเลข ทฤษฎีลอจิก วงจรพ้ืนฐานทางลอจิก 

   

SCS202 ระบบฐานขอมูล 4(2-4-6) 

 Database Systems  

แนวคิดพื้นฐานหลักการและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล การออกแบบ

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การทำใหเปนบรรทัดฐาน การจัดการทรานแซกชั่น เพื่อรองรับภาวะการ

เขาถึงขอมูลพรอมกัน บูรณภาพของฐานขอมูล ความปลอดภัยของฐานขอมูล และการกู คืน 

ตลอดจนการประยุกตใชฐานขอมูลเพื่อพัฒนาระบบงานรวมถึงประเด็นการจัดการฐานขอมูลที่

นาสนใจ  ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมประยุกตดานระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS) 

และภาษา SQL สำหรับจัดการฐานขอมูล  แนวคิดเบื ้องตนเกี ่ยวกับฐานขอมูลขนาดใหญ และ 

NoSQL 

   

   

   

   

   

   



                                                                                 25 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คำอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

SCS206 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering  

หลักการพื้นฐานทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร การวางแผน การจัดการ การ

ควบคุมขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การประเมินคาใชจายในการพัฒนาซอฟตแวร การ

ทดสอบซอฟตแวร การบำรุงรักษาซอฟตแวร การบริหารจัดการโครงการ การติดตามการประเมินผล

โครงการการบริหารการเปลี ่ยนแปลง และการปดโครงการ กรณีศึกษาการบริหารจัดการตาม

หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร ใชโปรแกรมประยุกตสำหรับวิศวกรรมซอฟแวร 

   

SCS208 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network Systems  

ประวัติและพัฒนาการของระบบการสื่อสารขอมูล ระบบการสื่อสารขอมูล ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร พื้นฐานการสื่อสารขอมูล โทโพโลยี ทิศทางการสงขอมูล สถาปตยกรรม

เครือขายโอเอสไอ และทีซีพี/ไอพี สัญญาณอนาลอกและดิจิทัล การเขารหัสและการมอดดูเลส

สัญญาณ การสงขอมูลดิจิทัล การเชื่อมตอและสงขอมูลดวยเอดีเอสแอล เราทเตอร ตัวกลางที่ใชใน

การสื่อสารขอมูล การมัลติเพล็กซสัญญาณ การจัดการขอมูลและการตรวจสอบความผิดพลาดในการ

สงขอมูล การประยุกตใชเครื่องมือและฝกปฏิบัติการจำลองเครือขาย 

   

SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ 3(2-2-5) 

 Responsive Web Design and Development  

ความรูเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บ การสรางเว็บเพจ การกำหนดรูปแบบ

เว็บเพจดวยสไตลชีท การใสภาพและวิดีโอ การกำหนดเลยเอาทของเว็บเพจ การเชื่อโยงเว็บเพจ  

การใชเฟรมเวิรคที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจแบบเรสพอนซีพเพื่อใหเว็บเพจ

สามารถแสดงผลบนหนาจอของอุปกรณที่มีขนาดแตกตางกันได 
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รหัส คำอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

SCS216 การศึกษาเรียนรูชุมชน 2(1-2-3) 

 Community Studies  

ศึกษาเครื่องมือวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม วิธีการรูปแบบกระบวนการศึกษา

ชุมชน เรียนรูบริบทชุมชนในดานตาง ๆ ระบบความคิดการทำงาน ความสัมพันธในดานเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปญหา และปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ศึกษาปญหาและความ

ตองการในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิเคราะหกำหนดและวางแผนพัฒนาชุมชนรวมกัน 

   

SCS217 การศึกษาวิเคราะหปญหาชมุชน 2(1-2-3) 

 Analytical Study of Community Issues  

ศึกษาหลักการ วิธีการวิเคราะหปญหาและความตองการในดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรของชุมชน การวิเคราะหจากเอกสาร และการวิเคราะหภาคสนาม ฝกปฏิบัติการ

วิเคราะหสภาพปญหาชุมชน ฝกวิเคราะหและออกแบบนวัตกรรม 

   

SCS218 การออกแบบและเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 4(2-4-6) 

 Object Oriented Design and Programming  

แนวคิดเช ิงว ัตถ ุ หล ักการพื ้นฐานเช ิงว ัตถ ุ คลาส เมธอดและคุณสมบั ติ 

กระบวนการ Abstraction กรรมวิธีโพลีมอรฟซึ ่ม การโอเวอรโหลดดิงสและโอเวอรไรดิงส การ

หอหุมแพ็คเกจ  การสรางสวนปฏิสัมพันธกับผูใชและการใชคำสั่งการปอนและการแสดงผลลัพธของ

ขอมูล การถายทอดคุณลักษณะของคลาส การควบคุมการเขาถึงขอมูล การจัดการกับความผิดปกติ 

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุดวย UML หลักการและแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ฝก

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเช่ือมตอกับฐานขอมูล  

   

SCS219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสำหรบัองคกร 3(2-2-5) 

 Web Application Development for Enterprises  

วิชาบังคับกอน : SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

ศึกษาเฟรมเวิรค ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ และติดตอ

ฐานขอมูล การอัพโหลดไฟล การทำ Authentication ศึกษาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรใน

องคกรและพัฒนาระบบเพื่อประยุกตใชสำหรับองคกร การพัฒนาระบบเชิงธุรกิจเพื่อประยุกตใช

สำหรับองคกรและติดต้ังซอฟแวรขึ้นบนเซิรฟเวอร 
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SCS220 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขั้นสงู 3(2-2-5) 

 Advanced Software Programming Development  

วิชาบังคับกอน : SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบและรูปแบบภาษาโปรแกรมขั้นสูงที่ใช 

การสรางโปรแกรมเชื ่อมโยงกับผู ใชแบบกราฟก และการทำงานตามเหตุการณ การวิเคราะห  

การออกแบบ การเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชัน และเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน  

   

SCS221 ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 3(2-2-5) 

 Cyber Security  

วิชาบังคับกอน : SCS208 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

ความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับความปลอดภัยของระบบเครือขายและสารสนเทศ  

ภัยคุกคามตาง ๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบไรสายและระบบคลาวด การเขาและ

ถอดรหัส กรรมวิธีรับรองความปลอดภัยขอบเขตการปองกันจากซอฟตแวรที่ประสงครายตอระบบ 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร รวมถึงรู กฎหมายกฎหมายเกี ่ยวกับสิทธิ ์และการกระทำผิดทาง

คอมพิวเตอร กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และกฎหมายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร องคกรที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการทำงานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความเสี่ยง

จากภัยคุกคามทางไซเบอร 

   

SCS222 ทักษะการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

 Communication Skills for Computer Scientists  

หลักการทั่วไปของการสื่อสาร เทคนิคการติดตอสื่อสาร การสื่อสารภายในทีม

พัฒนาซอฟตแวร การสื่อสารกับผูใชงาน การจัดการและดำเนินการประชุม การใชเครื่องมือที่

เหมาะสมในการสื่อสาร การเขียนรายงาน การอานและเขียนบทความเชิงวิชาการดานคอมพิวเตอร

และนำเสนอพรอมอภิปรายประเด็นหัวขอทางดานคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษ 
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SCS332 ระเบยีบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Research Methodology for Computer Science  

แนวคิดการวิจัยดานระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ศึกษาคนควาบทความ

วิจัย บทความทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล 

การจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ และ

เผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ ทั้งออนไลน และออฟไลน จริยธรรมและความรับผิดชอบของผูวิจัย

ที่มีตอตนเอง และสังคม 

   

SCS334 การประมวลผลบนคลาวด 3(2-2-5) 

 Cloud Computing  

สถาปตยกรรม และการประมวลผลบนคลาวด ภาษาและเครื่องมือ การเรียกใชวิธี

ระยะไกล การเชื่อมตอฐานขอมูล บริการตั้งชื่อและสารบบ เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน

คลาวด ใชคลาวดดานโครงสรางพื้นฐาน ใชคลาวดดานแพลตฟอรม ใชคลาวดดานซอฟตแวร การ

คำนวณแบบคูขนาน 

   

SCS337 การพัฒนาแอปพลเิคชันบนอุปกรณเคลื่อนที ่ 3(2-2-5) 

 Mobile Application Development  

ศึกษาเทคโนโลยีเพื ่อใชพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื ่อนที ่ทั ้งรูปแบบ

ออนไลนและออฟไลน ภาษาและซอฟตแวรที่นิยมใชในปจจุบัน และประยุกตใชงานในการสรางและ

ออกแบบแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชัน การทำระบบยืนยันตัวตน การอัปโหลดขอมูล 

การจัดการขอมูลบนอุปกรณเคลื ่อนที่และเชื ่อมตอกับเซิรฟเวอร การทำงานเชื ่อมตอระหวาง 

แอปพลิเคชันกับสื่อโซเชียลที่นิยมใชในปจจุบันรวมกับเซิรฟเวอรที่พัฒนาขึ้น เผยแพรแอปพลิเคชัน

บนแพลตฟอรมที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน  
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SCS340 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5) 

 Internet of Things  

แนวคิดที่เกี่ยวของของอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง ความหมาย โอกาสและความทาทาย 

อุปสรรค และการประยุกตใชอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือ การออกแบบในเชิง

ตรรกะและเชิงกายภาพ การสรางและการปรับใช และพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอินเทอรเน็ตในทุก

สิ ่ง ฝกใชบอรดคอนโทรลเลอร เพื ่อควบคุมอุปกรณและเซ็นเซอรในการติดตอกับเซิรฟเวอร  

การควบคุมระยะใกลและระยะไกล เก็บบันทึกและแสดงผลขอมูลอนุกรมเวลาในรูปแบบที่เหมาะสม 

   

SCS345 พื้นฐานวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Science Fundamentals  

วิชาบังคับกอน : SCS113 สถติิสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักการจัดเก็บ จัดการ และวิเคราะหขอมูล เพื่อนำขอมูลมาใชประโยชนชวยใน

การตัดสินใจ โดยบูรณาการความรูเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะหขอมูล การไดมาซึ่งขอมูล การจัด

ระเบียบขอมูล การแสดงและออกแบบขอมูลดวยแผนภาพ  การเลือกแผนภูมิตางๆ ที่เหมาะสม เชน 

ฮิสโตรแกรม แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเสน แผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิตนไม แผนภูมิ

เครือขาย กราฟสตรีม แผนภูมิตัวชี้วัดผลงาน แผนที่ แผนภูมิปฏิสัมพันธ เครื่องมือที่ใชแสดงขอมูล 

ตลอดจนการอธิบายแผนภูมิ  การเรียนรูของเครื่อง ซึ่งประกอบดวยวิธีการ กระบวนการ อัลกอรทิึม 

การจัดการขอมูลขนาดใหญ การเรียนรูเชิงลึก และระบบทางวิทยาศาสตรมาใชเพื่อหาความรูจาก

ขอมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดเก็บเปนระเบียบและไมเปนระเบียบ ฝกใชซอฟตแวรเกี่ยวกับการ

จัดการขอมูล 
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SCS346 เทคโนโลยคีลงัและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse and Data Mining Technology  

แนวคิดเกี่ยวกับคลังขอมูล ลักษณะของคลังขอมูล สถาปตยกรรมของคลังขอมูล 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาคลังขอมูล โครงสรางการจัดเก็บขอมูล การรวมขอมูลและการ

ออกแบบขอมูลเพื่อจัดเก็บภายในคลังขอมูล การสรางขอมูลที่มีคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับ

เหมืองขอมูลกระบวนการจัดหา การวิเคราะห การกรองขอมูล ขั้นตอนการคนหาความรู การเรียนรู

รูปแบบ แนวทางและความสัมพันธที ่ซอนอยูในชุดขอมูล กฎเชื ่อมโยง การแบงประเภทขอมูล  

การแบงกลุมขอมูล การจัดเก็บ และการนำเสนอสารสนเทศที่มุงเนนความตองการของผูใชงาน ฝกใช

โปรแกรมประยุกตจัดการขอมูล 

   

SCS347 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเชงิธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Big Data Analytics in Business  

ศึกษากระบวนการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อคนหารูปแบบความสัมพันธที่

ซอนอยูภายในขอมูล ไดแก หาสิ่งที่เชื่อมโยง หาแนวโนมทางการตลาด หาความตองการของลูกคา 

และขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนทางธุรกิจ การจัดกลุม และการประเมินผลขอมูล โดยวิธีการเรียนรู

แบบมีผูสอนและแบบไมมีผูสอน ผลการวิเคราะหสามารถนำไปสูแผนการตลาด การปรับปรุงการ

ทำงานใหมีประสิทธิภาพ และประโยชนในดานอ่ืนๆ โดยใชซอฟตแวร และเครื่องมือในการเขียน

โปรแกรมในการวิเคราะห 

   

SCS348 เทคโนโลยสีื่อเสมือนจริง 3(2-2-5) 

 Virtual Media Technology  

ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ความหมาย หลักการวิธีการ

ทำงาน แนวคิด โครงสรางองคประกอบ ประเภท เครื่องมือที่ใชสำหรับการสรางเทคโนโลยีเสมือน

จริง บทบาทและประยุกตใชงาน ความรูเบื้องตนและความแตกตางของโลกเสมือนจริงกับเทคโนโลยี

เสมือนจริง การวิเคราะหออกแบบ การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง 

   

   

   

   



                                                                                 31 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คำอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

SCS349 ปญญาประดิษฐและการเรยีนรูของเครื่องจักร 3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence and Machine Learning  

องคประกอบและกระบวนการของปญญาประดิษฐ ระบบการรูโดยใชเหตุผลอยาง

อัตโนมัติ การเขาใจภาษามนุษย เทคนิคที่ใชสำหรับปญญาประดิษฐ การแทนความรู การคนหา การ

อนุมานและการคนหา  การจำแนกการเรียนรูของเครื่องจักรแบบมีผูสอน ไดแก การแบงประเภท 

การถดถอยเชิงเสน การถดถอยโลจิสติก คาผิดปกติ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน โครงขายประสาท

เทียม  การเลือกแบบจำลองและคุณลักษณะ ตนไมตัดสินใจ และการเรียนรูแบบไมมีผูสอน การลด

มิติของขอมูล การวิเคราะหองคประกอบหลัก การตรวจสอบไขว การประเมินผลการทำนาย และ

กรณีศึกษาที่เกี่ยวของการประยุกตใชของการเรียนรูของเครื่องจักรเพ่ืองานดานตางๆ 

   

SCS350 การจัดการธรุกิจดวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

 Business Management with Computers  

การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับ

การดำเนินธุรกิจ การประยุกตใชการสื่อสารขอมูลและเครือขายเพื่อการใชงานในธุรกิจ ระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ การทำธุรกิจผานระบบออนไลนและการใชสังคมเครือขายในการจัดธุรกิจ  

แนวทางการจัดการธุรกิจบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนำมา

ประยุกตใชงานในการจัดการธุรกิจ 

   

SCS351 ระบบฐานขอมูลกราฟสำหรบัการวิเคราะห 3(2-2-5) 

 Graph Database Systems for Analytics  

การสรางฐานขอมูลขนาดใหญตามหลักการและทฤษฎีของกราฟเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการคนหา จัดเก็บ และการเชื่อมตอความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ที่มีความเกี่ยวของ

สัมพันธกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลเชิงลึก ฝกใชประยุกต

สำหรับการวิเคราะหขอมูลกราฟ 
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SCS352 เทคโนโลยเีกิดใหมดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Emerging Technologies in Computer Science and 

Technology 

 

ศึกษาแนวคิด เทคนิค ขั้นตอน กระบวนการในการทำงานของเทคโนโลยีเกิดใหม

ในปจจุบันและไดรับความนิยมในการนำมาใชงาน โดยเทคโนโลยีน้ันจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับศาสตรดานวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งจะชวยใหการพัฒนา

นวัตกรรมทำไดอยางทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ ้น โดยครอบคลุมทั ้งทางดานฮารดแวร 

ซอฟตแวร และกระบวนการทำงาน จัดทำกรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีที่เกิดใหมมาประยุกตใช

งาน 

   

SCS353 การปฏิสัมพนัธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction  

แนวคิดและความสำคัญของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

แบบจำลองการรูจำในการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การออกแบบหนาจอ หลักการ

และแนวทางที ่เกี ่ยวของกับการออกแบบประสบการณผู ใช ความสำคัญและปจจัยที ่สงผลตอ

ประสบการณผู ใช ประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรและ 

การออกแบบประสบการณผู ใชในปจจุบัน แนวโนมของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอรและการออกแบบประสบการณผูใชในสังคมดิจิทัล การฝกทักษะใชโปรแกรมประยุกต

เพ่ือการออกแบบประสบการณผูใช 

   

SCS354 คอมพิวเตอรกราฟกสและการประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 

 Computer Graphics and Image Processing  

ทฤษฎีการแสดงภาพกราฟกสแบบเวกเตอรและราสเตอร เครื่องมือและเทคนิค

ของการสรางภาพกราฟกส การแปลงภาพ 2 มิติและ 3 มิติ การซอนและลดขอมูลภาพ การแสดง

ภาพกราฟกสจากเซตของขอมูล ฝกใชโปรแกรมประมวลผลภาพ พื้นฐานความรูเบื้องตนของระบบ

ประมวลผลภาพ การเห็นและโมเดลคณิตศาสตรของภาพการประมวลผลสัญญาณแบบหลายมิติ  

การแซมปลิ้ง และการใหคาเชิงตัวเลขฟูเรียทรานฟอรมและคุณสมบัติภาพ และทำใหภาพดีขึ้น  

การบีบอัดรูปภาพ และการโปรแกรมที่เกี่ยวของ 
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SCS355 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

 Geographic Information System  

พื้นฐานภูมิสารสนเทศ แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

ขอมูลและฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แบบจำลองขอมูลราสเตอรและเวคเตอร การ

นำเขา สืบคน การแสดงผลและการแกไขขอมูลเชิงพื้นที่ การประมวลผลขอมูล ทางภูมิศาสตร

พ้ืนฐาน การวิเคราะหการซอนทับ การประมาณคาในชวงเชิงพ้ืนที่ 

   

SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in 

Computer Science 

 

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา กอนการฝกสหกิจศึกษาดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร โดยมีการพัฒนานักศึกษา ทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะที่เหมาะสมกับ

วิชาชีพในรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานคอมพิวเตอร 

   

SCS407 การฝกสหกิจศึกษาดานวิทยาการคอมพวิเตอร 6(640) 

 Cooperative Education in Computer Science  

จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีทักษะและฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอร

ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน เปนที่ยอมรับมีมาตรฐานในตลาดแรงงาน ศึกษา พัฒนา ทดสอบ 

และติดตั ้ง ตลอดจนจัดทำคู มือการใชระบบงานหรืองานวิจัย หรือสิ ่งประดิษฐดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรที่สอดคลองกับงานจริง 

   

SCS410 การพัฒนานวัตกรรมคอมพวิเตอรและบรกิารชุมชน 3(2-2-5) 

 Computer Innovation Development and Community 

Services 

 

การทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรม เสริมสรางประสบการณของ

ผูเรียนผานการทำงานรวมกับชุมชนเพื่อเปนการเสริมสรางทักษะชีวิตและตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชน 
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UBI101 การสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม 7(640) 

 Building and Expanding Start-Ups’ Performance  

การฝกปฏิบัติ เพื่อการเปนผูประกอบการใหม โดยการวิเคราะหศักยภาพของ

องคกรธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน การสรางแบรนด กลยุทธการบริหารธุรกิจให

ประสบความสำเร็จ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทำธุรกิจ 

การเขียนแบบจำลองธุรกิจ การทำธุรกิจเพ่ือสังคม การดำเนินงานตามบรรษัทภิบาล ตลอดจนการใช

สื ่อสังคมออนไลนในการบริหารจัดการธุรกิจ และแนะนำแนวทางการประกอบธุรกิจจากผูที ่มี

ประสบการณ 
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3.2  ชื่อ สกุล ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายวิวัฒน 

ชินนาทศิริกุล 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

พบ.ม. สถิติประยุกต 

(ระบบและการจัดการ

สารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

2537 12 12 12 12 

   กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ประสานมิตร 

2527     

2 นางสาวณัฏฐิรา  

ศุขไพบูลย 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2546 12 12 12 12 

   วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏเทพสตรี 2539     

3 นายวิศรุต  

ขวัญคุม 

อาจารย วท.ม. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  2553 12 12 12 12 

   วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2549     

4 นางดาวรถา  

วีระพันธ 

อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร) 

สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2547 12 12 12 12 

   ค.บ. (คอมพิวเตอร

ศึกษา) 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2540     

5 นางสาวณัฐรดี  

อนุพงค 

อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 12 12 12 12 

   B.Sc. (Applied 

Computing) 

Northumbria University, 

Newcastle upon Tyne, 

United Kingdom. 

2552     
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3.2.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ–นามสกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สปัดาห) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายวิวฒัน 

ชินนาทศิริกุล 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

พบ.ม. สถิติประยุกต 

(ระบบและการจัดการ

สารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร, 2537. 

12 12 12 12 

   กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, 2527. 

    

2 นางสาวณัฏฐิรา  

ศุขไพบูลย 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2546. 12 12 12 12 

   วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2539.     

3 นายวศิรุต  

ขวัญคุม 

อาจารย วท.ม. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2553. 12 12 12 12 

   วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549.     

4 นางดาวรถา  

วีระพันธ 

อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ, 2547. 

12 12 12 12 

   ค.บ. (คอมพวิเตอรศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540.     

5 นางสาวณัฐรดี  

อนุพงค 

อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลาพระนครเหนือ, 2557. 

12 12 12 12 

   B.Sc. (Applied 

Computing) 

Northumbria University, 

Newcastle upon Tyne, 

United Kingdom, 2552. 

    

6 นางสาวสุนี   

ปญจะเทวคุปต 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552. 

12 12 12 12 

   พบ.ม. สถิติประยุกต  

(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร, 2530. 

    

   กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

บางแสน, 2525. 

    

7 นางสาวประณมกร 

อัมพรพรรด์ิ 

อาจารย Ph.D. (Computer 

Science and 

Information Systems) 

National Institute of 

Development Administration 

(NIDA). Thailand, 2563. 

12 12 12 12 

   M.Infs. (Database 

Systems) 

The University of  New 

South Wales, New South 

Wales, Australia, 2543. 

    

   วท.บ. (วิทยาการ 

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2540.     

8 นายชวลิต  

โควรีะวงศ 

อาจารย M.Eng. (Information 

and Communication 

Technology for 

Embedded System) 

Sirindhorn International 

Institute of Technology, 

Thammasat University, 

Pathum Thani, Thailand, 

2556. 

12 12 12 12 

   B.Sc. (Computer 

Science) 

Sirindhorn International 

Institute of Technology, 

Thammasat University, 

Pathum Thani, Thailand, 

2553. 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ  

  ไมมี 

 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)  

จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ไดกำหนดกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพเปนวิชาบังคับและใหมีแผนการเรียนสำหรับ

นักศึกษาที่ตองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดก็จะเปน

การอนุโลมใหเรียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรแทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจำเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 

4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนำไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 

4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนำความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ขอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

การทำโครงงานหรืองานวิจัย ภายใตรายวิชาที่เกี่ยวของ ใหนักศึกษามีสวนรวมในการศึกษาปญหา 

วิเคราะหและออกแบบระบบ โดยประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการใชงานจริง มีรายงานที่ตองนำสงตาม

รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อยางเครงครัด 

5.1 คำอธิบายโดยยอ  

โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใชในการทำโครงงาน

หรืองานวิจัย ประโยชนที่จะไดรับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานหรืองานวิจัยที่สามารถทำ

เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษามีความรูความสามารถในการประยุกตใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงานหรือ

งานวิจัยสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในระดับ

ดี 

5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปที่ 4  

5.4 จำนวนหนวยกิต 

6 หรือ 7 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา มีการกำหนด

อาจารยนิเทศและผูใหคำปรึกษาในการดำเนินโครงงานหรือการวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความกาวหนาโดยอาจารยนิเทศและผูใหคำปรึกษาในการทำโครงงานหรือการวิจัย 

มีการบันทึกในสมุดใหคำปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลโครงงานหรือการวิจัย และรายงาน

ที่ไดกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโครงงานหรือการวิจัย และผลประเมินจาก

การประยุกตใชงาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความรู พื ้นฐานในศาสตรท่ี

เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง ก ั บ ว ิ ท ย า ก า ร

คอมพิวเตอรทั ้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดีสามารถ

ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอใน

ระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื ้นฐานของศาสตรและสรางความ

เชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ Active learning 

คือ ผูเรียนเปนศูนยกลาง สรางการเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูเชิง

ปฏิบัติจริง สรางผลลัพธการเรียน เนนการเรียนรูแบบสืบคนผาน Project 

Based Learning, Case Based Learning, Outdoor Learning โดยใหมี

ปฏิบัติการแบบฝกหัด โครงงาน และมีกรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการ

ประยุกตองคความรูกับปญหาจริง 

1.2 มีความรูทันสมัย ใฝรู  และมี

ความสามารถ พัฒนาความรู เพ่ือ

พ ัฒนาตนเอง พ ัฒนางานและ

พัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาคบังคับ และปรับ

ตามวิวัฒนาการของศาสตรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร มีโจทยปญหาท่ี

ทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพโดยใชรูปแบบ 

Blended Learning คือ มีการจัดการเรียนรูแบบผสมทั้งในหองเรียนและ

การ เรียนรูดวยตนเองผานแผนการจัดการเรียนรูและสื่อเรียนรูทั้งแบบ 

Classroom และ Online process 

1.3 คิดเปน ทำเปน และเลือก

วิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบ

และเหมาะสม  

รายวิชามีการใชรูปแบบ Design Thinking for Learning Outcomes คือ 

นำกระบวนการคิดออกแบบมาใชในการพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรูท้ัง

ในระดับหลักสูตร รายวิชา และบทเรียน โดยมุงเนนการสรางผลลัพธการ

เรียนรู ที่กอใหเกิดสมรรถนะที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง ตองมีโจทยปญหา 

แบบฝกหัด หรือโครงงาน ใหนักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหาแทน

การทองจำ 

1.4 มีความสามารถทำงานรวมกับ

ผู อื ่น มีทักษะการบริหารจัดการ

และทำงานเปนหมูคณะ 

มีการตั้งโจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ โดยรูปแบบกิจกรรม 

Collaborative Learning คือ การจัดใหผู เรียนเรียนรูกับเพื่อน อาจารย 

และทองถิ่นทั้งในและนอกหองเรียนและสื่อ Online โดยผูเรียนกับผูสอน

รวมกัน กำหนดประเด็นเรียนรู ผูสอนเปนผูอํานวยการใหเกิดการเรียนรู มี

การทำงาน แบบคณะทำงาน แทนที่จะเปนแบบงานเดี่ยว เพื่อสงเสริมให

นักศึกษาไดฝกฝนการทำงานเปนหมูคณะ 

1.5 รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง

และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน

ไดเปนอยางดี 

มีการมอบหมายงานใหน ักศึกษาไดส ืบคนขอมูล รวบรวมความรู  ท่ี

นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพรความรูที่ไดระหวาง

นักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก โดยรูปแบบ Active learning 

คือ ผูเรียนเปนศูนยกลาง สรางการเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูเชิง

ปฏิบัติ จริง สรางผลลัพธการเรียน เนนการเรียนรูแบบสืบคนผาน Project 

Based Learning, Case Based Learning, Outdoor Learning 
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

     1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย 

ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง 

     2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

     3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

     1) การเปนแบบอยาง 

     2) กำหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเขาช้ันเรียน การสงงานที่ชัดเจน 

     3) การมอบหมายใหศึกษาคนควาโดยระบุแหลงอางอิงใหครบถวน ถูกตอง 

     4) การกำหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 

   2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

     1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

     2) ตรวจสอบการเขาช้ันเรียนและการสงสงงานครบ ตรงเวลาที่กำหนด 

     3) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาที่มีการอางอิงครบถวน ถูกตอง การไมคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน (plagiarism)   

     4) การเขารวมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 

 2.2 ความรู 

      2.2.1 การเรียนรูดานความรู 

     1) มีความรู  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน 

     2) มีความเขาใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง 

     3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการในศาสตรที่ปรึกษา รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

     4) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

   2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

     ใชกระบวนการการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ ่งเปน

รูปแบบการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเรื่อง

น้ันๆ โดยผานกระบวนการและวิธีการสอนแบบตางๆ เชน 

     1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
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     2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry)  

     3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry cycle) 

     4) กระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวม (Active Learning) 

     5) การจัดการเรียนรูแบบผสมทั้งในหองเรียนและการเรียนรูดวยตนเองผานแผนการ

จัดการเรียนรูและสื่อเรียนรู (Blended Learning) 

     6) การสอนแบบศึกษาดูงาน 

     7) การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

   2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

     1) ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ผลผลิตและผลลัพธของงาน 

     2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาที่มีเน้ือหาครบถวน ถูกตอง 

     3) การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 

     4) ประเมินผลจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

      2.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

     1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสม่ำเสมอ 

     2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะที่เกี่ยวของในศาสตรของ

ตนเพ่ือนำไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

   2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

     1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห การเช่ือมโยง

ความรูและการสรุปผลการเรียนรู 

     2) การฝกแกปญหาจากประสบการณในสถานประกอบการจริง 

     3) จัดกิจกรรมเชื ่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใชร ูปแบบ Active 

Learning ผานการเรียนรูเชิงปฏิบัติจริง 

     4) ใชรูปแบบกระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking) มาใชในการพัฒนาแผน

กิจกรรมการเรียนรู ใหนักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ และฝกแกปญหา 

      2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

     1) ประเมินจากการนำเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห 

สังเคราะห การเช่ือมโยงความรูและการสรุปผลการเรียนรู 

     2) ประเมินรายงานผลการทำโครงงานที่ตอบโจทยการแกปญหาในศาสตรที่เกี่ยวของ 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) สามารถแสดงบทบาทผูนำ ผูตาม และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมไดอยางเหมาะสม

กับบทบาทและสถานการณ  

     2) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งของตนเองและของสวนรวม 

     3) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

   2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

     1) การมอบหมายใหทำกิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

     2) จัดกิจกรรมการนำเสนอขอมูลเปนกลุม 

     3) การคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 

       2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

    1) สังเกตความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

    2) สังเกตการแสดงบทบาทผู นำ ผู ตาม การเปนสมาชิกที ่ด ีของกลุ มและสังเกต

ความสัมพันธระหวางผูเรียน 

    3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 

    4) จัดกิจกรรมการสะทอนความคิด (Reflection) 

    5) จัดกิจกรรมรูปแบบ Collaborative Learning โดยจัดกิจกรรมใหนักศึกษาทำงาน

เปนกลุม เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทำงานเปนทีม 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     1) สามารถประยุกตความรู ทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูลและนำเสนอไดอยางเหมาะสม 

     2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ใชภาษาในการคนควาขอมูลเพ่ือจัดทำรายงานและนำเสนออยางถูกตองเหมาะสม 

     3) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จำเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทำงานที่เกี่ยวกับศาสตร

ที่ศึกษา 
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      2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     1) การมอบหมายใหสืบคนขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอรเน็ต และ

ฐานขอมูลตางๆ   

     2) การใชเทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบตางๆ ในการนำเสนอขอมูล เชน 

การจัดทำ power point การจัดทำแผนที่ความคิด (Mind Map) เปนตน  

     3) การฝกวิเคราะหเชิงเชิงตัวเลขดานตางๆ   

     4) การนำเสนอวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม 

   2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     1) ตรวจผลงานการสืบคนขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอรเน็ต 

     2) ตรวจผลงานการใชเทคโนโลยีในการนำเสนอขอมูล  

     3) ตรวจงานการวิเคราะหเชิงเชิงตัวเลขดานตางๆ  

     4) ประเมินจากการการใชภาษาและการสื่อสารของนักศึกษา 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
 

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1. SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 ●   ●    ●   ●   ● ○  

2. SMS203 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน ●   ○ ●   ○ ● ○ ●   ●   

3. SCS112 คณิตศาสตรดิสครีตสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

●  ○ ● ● ● ○ ○ ○  ●   ●   

4. SCS113 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร ●  ○ ● ● ○ ○ ● ○  ●   ●  ○ 

5. SCS114 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  ●    ● ● ●   ● ●  ●   

6. SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ●   ● ● ●  ●   ●   ●   

7. SCS116 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล ●   ● ●   ●   ●   ●   

8. SCS117 สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

●   ●    ●   ●   ●   

9. SCS202 ระบบฐานขอมูล ●  ● ● ● ● ○  ○  ●   ○  ○ 

10. SCS206 วิศวกรรมซอฟตแวร  ● ●   ● ●  ● ●   ●   ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
 

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

11. SCS208 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

○  ● ●  ●   ●  ●     ● 

12. SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ ●   ●  ●  ● ●  ●   ●   

13. SCS216 การศึกษาเรียนรูชุมชน ● ●  ●  ●   ● ● ●    ● ● 

14. SCS217 การศึกษาวิเคราะหปญหาชุมชน ● ●  ●  ●   ● ● ●    ● ● 

15. SCS218 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ ●  ● ● ●    ●  ●   ● ●  

16. SCS219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสำหรับ

องคกร 

● ●  ●  ●  ● ●  ●   ●   

17. SCS220 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขั้นสูง ●   ●  ●  ● ●  ●   ●   

18. SCS221 ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ● ○ ● ●  ●   ●  ●     ● 

19. SCS222 ทักษะการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

 ○ ●    ●  ●   ● ● ● ●  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
 

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

20. SCS332 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร ● ○ ● ●   ●  ●  ●    ● ● 

21. SCS334 การประมวลผลบนคลาวด ●   ●  ●  ● ●  ●   ●   

22. SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี ●   ●  ●  ● ●  ●   ●   

23. SCS340 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง   ●  ●  ●  ●    ●   ● 

24. SCS345 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล ● ○ ● ● ● ● ○ ● ●  ● ○ ○ ●  ○ 

25. SCS346 เทคโนโลยีคลังและเหมืองขอมูล  ○ ●  ●  ●  ●  ●   ●   

26. SCS347 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเชิงธุรกิจ ● ○  ●  ●  ● ●  ●   ●   

27. SCS348 เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง  ○ ●  ●  ●  ●    ●   ● 

28. SCS349 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่องจักร ○ ●   ● ● ○  ○  ○  ●   ● 
29. SCS350 การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร  ● ○ ● ●    ● ●  ●     
30. SCS351 ระบบฐานขอมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห ●  ○ ● ● ● ○ ● ●  ●  ● ○  ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
 

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

31. SCS352 เทคโนโลยีเกิดใหมดานวิทยาการคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยี 

●   ●    ●   ●    ●  

32. SCS353 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ● ●   ●  ●  ● ●  ●   ●  

33. SCS354 คอมพิวเตอรกราฟกสและการประมวลผลภาพ   ●    ●  ○    ○   ● 

34. SCS355 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ●   ●  ●  ● ●  ●   ●   

35. SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ●  ●    ● ○ ●  ●  ○   ● 

36. SCS407 การฝกสหกิจศึกษาดานวิทยาการคอมพิวเตอร ● ○ ●   ● ● ○ ● ○ ●  ○   ● 

37. SCS410 การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอรและบริการ

ชุมชน 

● ●  ●  ●   ● ● ●   ●  ● 

38. UBI101 การสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

ใหม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรยีน) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

1) มีการวางแผนการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาใหเปน

สวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ที่จะตองทำความเขาใจตรงกันทั้ง

มหาวิทยาลัย และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผูประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได 

2) ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

3) ทวนสอบในระด ับหล ักส ูตรสามารถทำได  โดยม ีระบบประก ันค ุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

4) พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงาน ซึ่งสถานประกอบการเปนผูรายงานวา

นักศึกษาปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม 

5) พิจารณาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานที่ไดรับมอบหมายวาสอดคลองกับความ

รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทำวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอยางตอเนื่องและนำผลวิจัยที่ไดยอนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 

1) ภาวการณไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 

การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบ

ระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 หรือ ปที่ 4 

3) การประเมินตำแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย (2) จ านวนสิทธิบัตร  (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรม 
การกุศลเพือ่สังคมและประเทศชาติ  (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

      
ชั้นปีที่ 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ เขียนและอธิบายอัลกอริทึม เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ สร้างและจัดการฐานข้อมูล 

2 ทักษะบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และเรียนรู้ชุมชน  
3 ทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนา

นวัตกรรมสู่ชุมชนและองค์กร 
4 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกประสบการณ์การท างานจริง และการท างานเป็น

ทีม 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เรียนครบจ านวน 127 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารยใหม 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณคาความเปนอาจารย 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนใหมีความรูและเขาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารยใหมในระดับสาขาวิชา 

1.3 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 

1.4 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แกอาจารยใหม 

1.5 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 

1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอร

ศึกษาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู 

และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.3 สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งอยูที่ อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 1.1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

 1.1.2 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน ตองอยูประจำหลักสูตรน้ันตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

 1.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน   

ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดำรงตำแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

 กำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนขั้นต่ำ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดำรงตำแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 

2.  บัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนโยบายในการผลิตบัณฑิต โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรมีความคาดหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่จะสามารถ

ออกไปประกอบอาชีพ และใชความรูที่ไดเรียนมาไปใชงานจริง ซึ่งทางหลักสูตรไดกำหนดเกณฑการ

เรียนการสอนใหบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 คือเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถ



52 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 

ประยุกตใชความรูเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจมีความสำนึกและ

ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 2.1 สงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 คือ 

  2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.2 ดานความรู 

  2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

  2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

  โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ไดงานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ ไมนอยกวารอยละ 70 

 

3. นักศึกษา 

การรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติของการเปนนักศึกษาของหลักสูตร ถือวามีความสำคัญ และเปนหน่ึง

ในปจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ หลักสูตรมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับ

ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และ

สอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก มีขอมูล 

หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา ใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความ

มุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด ในการรับนักศึกษา จะมีการประสานสัมพันธกันระหวางหนวยงานและสอดคลองกับนโยบาย

ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร โดยการกำหนดเปาหมายจำนวนรับนักศึกษาคำนึงความ

ตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของอาจารยประจำที่มีอยู นำเสนอตอคณะเพ่ือ

พิจารณา ซึ่งอาจารยประจำหลักสูตรจะสงตัวแทนเพ่ือรวมกระบวนการสอบ โดยรวมเปนกรรมการคุม

สอบ และกรรมการสัมภาษณ 

หลักสูตรดำเนินการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศช้ีแจงขอบังคับ ระเบียบ การเทียบเรียนรายวิชา การ

ลงทะเบียน การโอนยายสาขา การพนสภาพนักศึกษา การเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน 

การไดรับคำปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวก ใหกับ

นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา และมีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพื่อปรับพ้ืน

ฐานความรูกอนเปดภาคการศึกษา 
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 3.1  การสนับสนุนและการใหคำแนะนำนักศึกษา 

 3.1.1 การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

 คณะฯ มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่

มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคน

จะตองทำหนาที ่อาจารยที ่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกำหนดชั ่วโมง 

ใหคำปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรม

เพ่ือใหคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแกนักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำ

รองขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละ

รายวิชาได 

 3.2 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 3.2.1 ความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดงานทำไมเกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบวาผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตที่มีทักษะดาน

ภาษาตางประเทศและดานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

 3.3 การประกันคุณภาพดานนักศึกษา 

  3.3.1 การรับนักศึกษา 

    เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา

ใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน

เพียงพอเพ่ือใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังตอไปน้ี 

    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

    2) มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดำเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 3.3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังตอไปน้ี 

   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

   2) มีการนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดำเนินการ 
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   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังตอไปน้ี 

   1) การคงอยูของนักศึกษา 

   2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

4. อาจารย 

 หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร โดยพิจารณาขอมูล

ประกอบ ดังนี้ อัตราคงอยูของอาจารย การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาตอของอาจารย คุณวุฒิ

และตำแหนงทางวิชาการของอาจารย และงบประมาณที่ตองใชในการพัฒนาอาจารย ทั้งน้ี 

มีการกำหนดคุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกอาจารยใหม โดยพิจารณาจากความรู ความเช่ียวชาญ 

ทางสาขาวิชา และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งทางหลักสูตรมีการประชุมชี้แจง 

บทบาท หนาที ่ ภาระงานของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตรในการสอน วิจ ัย ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และมอบหมายตามภาระงาน หลักสูตรมีการติดตามประเมินงาน 

ของอาจารยประจำหลักสูตรตามกรอบภาระงาน อีกทั้งสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสราง

ผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

 4.1. การบริหารคณาจารย 

 4.1.1 การรับอาจารยใหม 

   มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย

ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และตองมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำ 

 4.1.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อเตรียมไวสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมาย

ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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  4.1.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

   สำหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสำคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรง     

จากการปฏิบัติใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ตองกำหนดนโยบายวาใหอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอน     

ไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารยพิเศษ

จะตองเปนผูมีประสบการณตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ำกวาปริญญาโท 

ตองมีประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป และใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑการ

พิจารณาและการแตงต้ังอาจารยพิเศษ 

 4.2 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 

  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

    ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยดังตอไปน้ี 

    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย 

    2) มีการนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดำเนินงาน 

    3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย 

    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

  4.2.2 คุณภาพอาจารย 

    1) อาจารยตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรอยละ 20 ขึ้นไปของอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร 

    2) อาจารยตองมีตำแหนงทางวิชาการรอยละ 60 ขึ้นไปของอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร 

    3) มีคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรรอยละ 20 ขึ้นไป 

  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

    มีการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารยดังน้ี 

    1) การคงอยูของอาจารย 

    2) ความพึงพอใจของอาจารย 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน  

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ ประธานหลักสูตร

ทำหนาที ่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงคของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มี

ดังน้ี 

 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ ประธาน

หลักสูตรทำหนาที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงคของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร

หลักสูตร มีดังน้ี 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ คณบดี รอง

คณบดีฝายวิชาการ คณะกรรมการประจำหลักสูตร  ทำหนาที่ บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานและวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเลขานุการคณะทำหนาที่

ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนาที่กำหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 

ดังตอไปน้ี 

   1) รวมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      

ในระดับอุดมศึกษา 

        2) กำหนดคุณสมบัติผ ู  เขาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหมี

คุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการ 

   3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐาน

ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสูกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช

หลักสูตร  

   4) เสนออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทำ

การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

   5) สงเสริม สนับสนุนอาจารยในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

   6) รับผิดชอบในการกำหนดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย 

จัดอาจารยนิเทศ เตรียมความพรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

   7) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ ครุภัณฑและอ่ืนๆ อันจะเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  

  5.2.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน 

   1) แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 

   2) หลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียนการสอน     

สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ

เรียนการสอนและการจัดทำรายงาน 

  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

   1) สาขาวิชาจัดทำระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพื ่อใหทราบปญหา 

อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน 

   2) สาขาวิชาสนับสนุนใหผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนความใฝรูของผูเรียน และ

ใชสื่อประสมอยางหลากหลาย 

   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทำระบบการประเมินผล

ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

   5) เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป สาขาวิชาจัดทำรางรายงานผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรประจำป ซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เสนอตอคณบดี 

   6) คณะกรรมการประจำหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจำหลักสูตรวิเคราะหผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรประจำป และใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอนทักษะของอาจารยผูสอน

ในการใชกลยุทธ การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตร และ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

  5.3.1 จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหบังเกิดประสิทธิผล 

  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตกอนสำเร็จการศึกษา 

  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารยชัดเจน และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

ทุกภาคการศึกษา 

  5.3.5 เมื ่อครบรอบ 4 ป สาขาวิชาเสนอแตงตั ้งผู ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินจากการเย่ียมชม รางรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน

คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปสุดทายกอนสำเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต 
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5.3.6 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ 

สกอ. เพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนำความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม     

ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของ

บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

 5.4 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 

   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   ดำเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  

   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

   2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของวิชาการสาขา 

    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    2.2) มีการนำระบบกลไกสูการปฏิบัติและดำเนินงาน 

    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

  5.4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

   1) กำหนดผูสอน 

   2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ.3 – 4 

   3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน 

   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

   5) บูรณาการพันธกิจตางๆ เขากับการเรียนการสอน โดย 

    ดำเนินการดังตอไปน้ี 

    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    2) นำระบบกลไกสูการปฏิบัติและดำเนินงาน 

    3) ประเมินกระบวนการ 

    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 

    5) ดำเนินการตามวงจร PDCA 

  5.4.3 การประเมินผูเรียน 

    ดำเนินการประเมินผูเรียนดังน้ี 

    1) ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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     3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7)  

    โดยดำเนินการดังน้ี 

    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผูเรียน 

    3.2) มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดำเนินงาน 

    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูเรียน 

    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

    3.5) เรียนรูโดยดำเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 คณะมีระบบสนับสนุนการเรียนรูทั้งในดานการบริหารทรัพยากรไปพรอมการประกันคุณภาพ โดย

การบริหารทรัพยากรจะชี้แจงครอบคลุมการจัดการทรัพยากรที่อยู เดิม ทรัพยากรเพิ่มเติม การ

ประเมินทรัพยากร และงบประมาณ ในขณะที่การประกันคุณภาพจะเปนเครื่องมือชวยตีกรอบการ

บริหารใหมีความชัดเจนมากขึ้น 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ

ตำรา สื ่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเอง

ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

   คณะฯ มีความพรอมดานหนังสือ ตำรา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสำนัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวน

ระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนอยางพอเพียง 

1) สถานทีแ่ละอุปกรณการสอน 

การสอน การปฏิบัติการและการทำวิจัย ใชสถานที่ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด

เกี่ยวกับอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย มีดังน้ี 
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ลำดับ รายการ จำนวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 202 

2 เครื่องพิมพ 13 

3 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร 12 

4 เครื่องสแกนเนอร 2 

5 กลองดิจิทัล 2 

6 เครื่องขยายเสียง 9 

7 ไมโครโฟน 9 

8 โตะและเกาอ้ี 350 

9 จุดรับสัญญาณไรสาย 12 

10 หองศึกษากลุม 1 

11 หองปฏิบัติการ 8 

12 หองซอมบำรุงคอมพิวเตอร 1 

13 เมาสปากกา 32 

14 เครื่องบันทึกขอมูลแบบพกพา 3 

15 ซีดีรอมแบบพกพา 2 

2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหลงความรู ที่

สนับสนุนวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งมีหนังสือทางดาน

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทั่วไปมากกวา 140,000 เลม และมีวารสารวิชาการตาง ๆ กวา 1,800 

รายการ มีตำราที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 2,000 เลม และวารสารที่เกี่ยวของกับ

วิทยาการคอมพิวเตอร อีกไมนอยกวา 80 รายการ 

นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือวิทยาการคอมพิวเตอรกวา 9,800 

เลม วารสารดานคอมพิวเตอรกวา 80 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผน 

เพ่ือเปนแหลงความรูเพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

   ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ตำรา ที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ใน

การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือ

หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ 

ก็มีสวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ สำหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย 
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   ในสวนของคณะฯ จะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง 

และคณะฯ จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจำหองสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทำหนาที่ประเมินความพอเพียง

ของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชสื่อ

ของอาจารยแลวยังตองประเมินความเพียงพอและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย  

 6.2 การประกันคุณภาพดานสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู 

  ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังน้ี 

  6.2.1 ดำเนินงานโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  6.2.2 มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

    ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผูเรียน ดังน้ี 

    1) มีระบบกลไกในการประเมินผูเรียน 

    2) นำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดำเนิน 

    3) ประเมินกระบวนการประเมินผูเรียน 

    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

    5) เรียนรูโดยดำเนินการตามวงจร PDCA  

 

7.  ตัวบงชี้ผลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1–5 

และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนนิงาน 
ปที ่

1 

ปที ่

2 

ปที ่

3 

ปที ่

4 

ปที ่

5 

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ

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

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่

รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ

ดานการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย 

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนน้ัน  พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ  หัวขอวามีความ

เขาใจหรือไม  โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย   การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปราย

โตตอบจากนักศึกษา  การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว

ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม

สามารถทำใหผูเรียนเขาใจได  จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็

จะตองมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะ 

กลยุทธการสอน และการใชสื่อในทุกรายวิชา ซึ่งการประเมินทักษะดังกลาวสามารถทำโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมจาก มคอ. 3 การทดสอบผลการเรียนรู

ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก 

2.1 นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม 

2.2 ผูใชบัณฑิต 

2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทั้งสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจาก

มหาวิทยาลัย 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และ

จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 

4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี 

พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2557 

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

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื ่อให        

การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปร ิญญาและปริญญาตรีเป นไปอยาง                   

มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที ่ 12/2557 เมื ่อวันที ่ 6 พฤศจิกายน         

พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี  

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 

 ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1/2558 เปนตนไป 

 ขอ 3 ในขอบังคับน้ี 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        

ในหลักสูตร ไมต่ำกวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                         

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                                                                                                                

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“อธ ิการบดี” หมายความว า อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ                                                                               

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานที ่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาตรี ที ่นักศึกษาสังกัด มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏว ไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ          

จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความวา  คณบดีของคณะ  

“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 

“คณะกรรมการประจำหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลกัสูตร ที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลกัสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความวา ผ ู ซ ึ ่งไดร ับแตงตั ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ

นักศึกษา 

“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของ

นักศึกษาแตละหมูเรียน 

“อาจารยประจำ” หมายความวา อาจารยที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา

เปนรายวิชาเพื่อสะสมหนวยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       

การจัดการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

“ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษา

ปจจุบัน และกอนภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความวา วิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

โดยเปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน 
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“หนวยกิต” หมายความวา มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ      

แตละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความวา การนำหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ

รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การนำหนวยกิตของรายวิชา          

ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงการนำเนื ้อหาวิชาของรายวิชา กลุ มวิชา             

จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต      

จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทำงานมาใช 

โดยไมตองศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม

นำมาคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีความรู           

ตามรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นในสวนที่กำหนดไวแลว      

ในขอบังคับน้ี หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี ้ และใหมีอำนาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอำนาจ

ตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 

 

หมวด 1 

ระบบการบรหิารงานวิชาการ 

 

ขอ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยใหมีหนวยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ดำเนินงาน ดังตอไปน้ี 

6.1 สภาวิชาการ 

6.2 คณะกรรมการวิชาการ 

6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 

6.4 คณะกรรมการประจำหลักสูตร 
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6.5 อาจารยที่ปรึกษา 

ขอ 7 การแตงตั้งสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 8 อำนาจหนาที ่ของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย 

9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหนาหนวยงานที ่ร ับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป        

เปนกรรมการ 

9.3 นายทะเบียน  เปนกรรมการ 

9.4 ผู อำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและ

เลขานุการ 

9.5 รองผู อำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 คน       

เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

10.1 พิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับที ่เกี ่ยวกับการ       

จัดการศึกษากอนนำเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

และอาจารยผูประสานงานรายวิชา 

10.3 กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 

10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติจะสำเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 

10.7 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ 11 ใหคณะเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ ่งบริหาร         

งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย 
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11.1 คณบดี เปนประธาน 

11.2 ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร เปนกรรมการ 

11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

11.4 หัวหนาสำนักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 

12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตำรา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  

12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดำเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     

ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากำลังผูสอน 

12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ และ

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดำเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจำปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

12.10 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ขอ 13  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั ้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร จากอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาน้ัน ๆ 

 ขอ 14  คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีหนาที่ ดังตอไปน้ี  

            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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14.2  จัดทำโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตำรา สื ่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดทำแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน

ผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดทำอัตรากำลังผูสอนเสนอตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.5  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผูประสานงาน

รายวิชา 

14.6  เสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.7  เสนอแผนการดำเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

14.8  ดำเน ินการประเม ินผลการผลิตบ ัณฑิตประจำปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

14.9  ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  

14.10 ดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร 

14.11 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ขอ 15 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั ้งบุคคลเพื ่อทำหนาที ่อาจารยที ่ปรึกษา โดยมีหนาที่             

ใหคำปรึกษาดูแล สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และใหมีสวนในการ

ประเมินผลความกาวหนาในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใชระบบทวิภาคโดย 1 ป

การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     

แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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ตอจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยใหมีจำนวนชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาเทียบเคียงกันไดกับ

การศึกษาภาคปกติ 

ขอ 17 การกำหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกำหนดโดยใชเกณฑ ดังน้ี 

17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที ่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา        

15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.2 รายวิชาภาคปฏิบัต ิท ี ่ใช เวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั ่วโมงตอ              

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที ่ใช เวลาฝกไมน อยกวา 45 ชั ่วโมงตอ              

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทำโครงงาน

หรือกิจกรรมไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

ขอ 18 การจัดการศึกษา มีดังน้ี 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เปนการจัดการศึกษาที่มี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต  และไมเกิน 22 หนวยกิต  และ         

ภาคฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time Education) เปนการจัดการศึกษา

ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา (Particular Time Period Education) เปน

การจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของปการศึกษา หรือเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใช    

การสอนทางไกลผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุด

รายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั ้งละรายวิชา (Block Course Education) เปนการจัด

การศึกษาที่กำหนดใหนักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศ ึ กษาแบบนานาชาต ิ  ( International Education)  เ ป  นก า ร               

จัดการศึกษาโดยใชภาษาตางประเทศทั ้งหมดซึ ่งอาจจะเปนความรวมมือของสถานศึกษา               
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หรือหนวยงานในประเทศ หรือตางประเทศ และมีการจัดการใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตร

สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Pre-degree Education) เปนการศึกษาแบบ

รายวิชาเพ่ือสะสมหนวยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 

Degree Program) เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพรอมกัน 2 หลักสูตร 

โดยผูสำเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศ ึกษาหลักส ูตรระด ับปร ิญญาตร ีปร ิญญาที ่  2 (The Second 

Bachelor’s Degree Program) เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนที่สำเร็จปริญญาตรีแลวมาศึกษา     

ในระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Bachelor’s Honors 

Program) เปนการจัดการศึกษาใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานสติปญญา ความรูความสามารถ 

ไดศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

หมวด 3 

หลักสูตรการศกึษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ขอ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังน้ี 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว 3 ประเภท ดังน้ี 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหม ีจำนวนหนวยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใหม ีจำนวนหนวยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
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19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื ่อง) ใหมีจำนวนหนวยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่กำหนด ดังน้ี 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังน้ี 

20.1.1 หลักส ูตรระดับอนุปร ิญญา ใช เวลาในการศึกษาไมน อยกวา 5               

ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6         

ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8         

ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอย

กวา 4 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังน้ี 

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปร ิญญา ใชเวลาในการศึกษาไมน อยกวา 10               

ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 9 ปการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา  

14 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา  

17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอย

กวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศกึษา 

 

ขอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขาศึกษา และการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา 

ใหเปนไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 22 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตองสำเร็จ

การศึกษาไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

22.5 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต  

23.1 สำเร ็จการศ ึกษาไม ต ่ำกว าช ั ้นม ัธยมศึกษาตอนตนหร ือเท ียบเท าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

23.4 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

ขอ 24 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

24.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชำระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 
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24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชำระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะ

ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

25.1 น ักศ ึกษาเต ็มเวลา หมายถ ึง น ักศ ึกษาท ี ่ม ีการลงทะเบ ียนเร ียน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน          

9 หนวยกิต 

25.2 น ักศ ึกษาไม  เต ็มเวลา หมายถ ึง น ักศ ึกษาท ี ่ม ีการลงทะเบ ียนเร ียน                                                                      

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแตละ 

ภาคการศึกษาหากพนกำหนดจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพ

นักศึกษา 

26.2 กำหนดการลงทะเบียนเร ียน วิธ ีการลงทะเบียนเร ียน และการชำระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียน     

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน

ไมเกิน 9 หนวยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ

และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต สำหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเวนการลงทะเบียนรายวิชา 

สามารถลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิตได 

ในกรณีที่มีความจำเปนหรือกรณีจะขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไมเกิน 25 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สำหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาคฤดูรอน 

ทั้งนี้ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร กอนการลงทะเบียน  

การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามที่หลักสูตรกำหนด

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา     
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8 สัปดาห แตไมเกิน 12 สัปดาห ในกรณีมีความจำเปนอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห โดยตองมี

จำนวนช่ัวโมงเรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชาเทากันกับการเรียนการสอนในภาคการศกึษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดใน

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

26.3.1 วิชาที่กำหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน 

และจะตองมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอน

ใหแกนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาน้ันมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทาน้ัน  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปดสอนไดตามความจำเปนโดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพื่อใหครบตามโครงสราง

หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

26.4 นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถูก

ปรับคาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

26.5 เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตให

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง

อธิการบดีที่ไดรับมอบหมายกอนหมดกำหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน

เรียนในหลักสูตรอื่นไดอีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาไดทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ตองเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่สำเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตศึกษา

อยูในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด หรือเปนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ    

2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง หรือ

จำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง 
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26.10 นักศึกษาตองตรวจสอบสถานสภาพการเปนนักศึกษากอน ถาไมมีสิทธิใน

การลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชำระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิ์ขอ

คาธรรมเนียมการศึกษาน้ัน ๆ คืน 

26.11 ผูพนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน หากผูพนสภาพการ

เปนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนน้ันไมสมบูรณ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางมหาวิทยาลัยได โดยความเห็นชอบ

ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปนวิชาบังคับและไดผลการเรียนไมต่ำกวา 

D หรือ P กอนลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องเปน

โมฆะ เวนแตบางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใตการควบคุมขององคกรวิชาชีพใหเปนไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรน้ันอาจมีผลการเรียนเปน F ได ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทาย

เพ่ือใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน 

28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำได

ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของ

รายวิชาที่เรียนซ้ำน้ีตองนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

น้ันซ้ำอีก จนกวาจะไดรับผลการเรียนไมต่ำกวา D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพ่ือใหครบตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อื่น ๆ  แทนได ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในหลักสูตรแลว จะไมเลือกรายวิชาเรียนแทน

ก็ได 

ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขากับจำนวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจำนวนหนวยกิตตาม

หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาเปน

พิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตอง

ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับ

นักศึกษาที่เรียนแบบไมเต็มเวลา 

ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ  

มหาวิทยาลัยเปดหมูเรียนพิเศษที่เปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณี

ดังตอไปน้ี 

30.1 เปนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา แตรายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได 

30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 

30.3 รายวิชาที่ขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซ้ำซอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 

30.4 นักศึกษาตองยื ่นคำรองขอเปดหมู พิเศษภายในสัปดาหแรกของการเปด        

ภาคการศึกษา 

ขอ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพิ ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดย        

ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษากอน 

31.2 การขอเพิ ่มหร ือขอถอนรายวิชาตองกระทำภายใน 3 ส ัปดาหแรกของ              

ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากมีความจำเปนอาจขอเพิ่มหรือขอถอน

รายวิชาไดภายใน 6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ 26.3 แตจำนวนหนวยกิต    

ที่คงเหลอืจะตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาค

การศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

ขอ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพักการเรียน จะตองชำระ

เงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะน้ันจะพนสภาพนักศึกษา 
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32.2 การลงทะเบียนเพื ่อรักษาสภาพนักศึกษาใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษา       

ภาคฤดูรอน มิฉะน้ันจะตองเสียคาปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ขอ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ใหเปนไปตามหมวด 7 การวัดและ     

การประเมินผล 

 

หมวด 6 

การเรียน การฝกประสบการณวิชาชพี สหกิจศึกษา 

 

ขอ 34 การเรียน 

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตไมต่ำกวารอยละ 60 

ใหย่ืนคำรองขอมีสิทธ์ิสอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจำเปนของการขาดเรียนตออาจารยผูสอน โดยผาน

ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชาน้ัน ๆ 

กอนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห สำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับผล

การเรียนเปน F หรือ NP 

ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตร     

ถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ 

35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตอง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกำหนดทุกประการ หากฝาฝน อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยง

ในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาสงตัวกลับและดำเนินการใหฝก

ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม 
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หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 

 

ขอ 36 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังน้ี 

36.1 ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

 

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

C พอใช (Fair) 2.0 

D+ ออน (Poor) 1.5 

D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0 

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาไดรับการประเมินผานตองไมต่ำกวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนน

ในรายวิชาใดต่ำกวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนน F  

สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได สวนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดระดับ

คะแนนต่ำกวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม 

36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กำหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังน้ี 

 

สัญลักษณ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผานดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผาน 

NP (Not Pass) ผลการประเมินไมผาน 
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W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเวนการเรียนรายวิชา 

I (Incomplete) ผลการประเมินยังไมสมบูรณ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับ

หนวยกิต 

 

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินผลรายวิชาที ่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ ่มตาม

ขอกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม หรือใชสำหรับการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา โดยไมนับหนวยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกำหนดเฉพาะและรายวิชา 

ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่มถาไดผลการประเมินไมผาน (NP) นักศึกษาตองลงทะเบียน

เรียนใหมจนกวาจะผาน    

ขอ 37 ขอกำหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณตางๆ  มีดังน้ี 

37.1  Au (Audit) ใชสำหรับการประเมินผานในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต      

37.2  W (Withdraw) ใชสำหรับการบันทึกรายวิชาที ่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก

รายวิชาน้ัน โดยตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกำหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 1 สัปดาหหรือตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนดและใชในกรณีที ่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั ่งใหพักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแลว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใชสำหรับบันทึกการยกเวนการเรียนรายวิชา 

37.4  I  (Incomplete) ใชสำหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไมสมบูรณเมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได “I” จะตองดำเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน

ระดับคะแนนใหเสรจ็สิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดำเนินการดังน้ี 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังทำงานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสง

งานไดตามเวลาที่กำหนด ใหผูสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาค

การศึกษาถัดไป หากอาจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา

เปน “F” เวนแตกรณีที่ไมใชความบกพรองของนักศึกษา อธิการบดีอาจใหขยายเวลาตอไปได 
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37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดรับอนุญาตใหสอบ แตไม

มาสอบภายในเวลาที่กำหนด หรือสำหรับนักศึกษาที่ไมไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนประเมินผล

การศึกษาจากคะแนนที่มีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยไมสงผลการศึกษาตาม

กำหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F”  

                ขอ 38  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดรับผลการประเมินเปน “T” และมหาวิทยาลัยจะ

ไมนำมาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ 39 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ซ้ำกับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิตเพ่ือ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีที่

รายวิชาน้ันสังกัดอยู 

ขอ 40 การนับจำนวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทาน้ัน 

ขอ 41 คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคำนวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ

รายวิชาเปนตัวตั้งและหารดวยจำนวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น การคำนวณดังกลาวใหตั้งหารถึง

ทศนิยม 2 ตำแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ

รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเปนตัวตั้งและหารดวยจำนวนหนวยกิตทั้งหมด การคำนวณดังกลาวใหตั้งหาร

ถึงทศนิยม 2 ตำแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน F ใหนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตใหนับ

หนวยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได I ใหคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค

การศึกษาน้ันโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไมได I เทาน้ัน 

ขอ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต 1.80 ขึ้นไป แตไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ไดรับผล

การศึกษาเปน D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหมเพิ่มเติม เพื่อทำคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหถึง 
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2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมใหฝายทะเบียนนำคาระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และตองอยูในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

ขอ 47 ในกรณีที ่มีความจำเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได ที ่อาจารยผู สอนไมสามารถ

ประเมินผลการศึกษาได ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชาน้ัน 

 

หมวด 8 

การยายคณะ การเปลี่ยนหลกัสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

 

ขอ 48 การยายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 

48.1 นักศึกษาที่จะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 ทั้งน้ีไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก

การเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน 

48.2 ในการย่ืนคำรองขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาตองแสดงเหตุผล

ประกอบ และผานการพิจารณา หรือดำเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 

48.3 การยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ  

48.4 รายวิชาตาง ๆ ที ่นักศึกษายายคณะ เรียนมา ใหเปนไปตามหมวดที่ 9       

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับต้ังแตเริ่มเขาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 

48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

48.7 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ยายไปไมนอยกวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสำเร็จการศึกษาได ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการ

เรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที ่ย ายคณะหรือเปลี ่ยนหลักสูตรจะตองชำระคาธรรมเนียมตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื ่นที ่มี         

วิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยและกำลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณบดี 

และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน 

49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22 

49.2.2 ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 

49 .2 .3  ได  ศ ึ กษาอย ู  ในสถาบ ันอ ุ ดมศ ึ กษามาแล  ว ไม น  อยกว า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และตองไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองสงใบ

สมัครถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษาน้ันพรอม

กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

50.1 กำลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลวโอนยาย

คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ 2 

50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  

51.1 ตองเปนรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเปนผูเลือก 

51.2 ตองเปนรายวิชาที่มีคำอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธและเทียบเคียง

กันได 
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51.3 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

52.1 สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือ

ประสบการณทำงานและตองมีความรูพื ้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสำหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเขาศึกษา

ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หนวยกิต 

และตองเรียนเพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา 

  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา      

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ำกวา C หรือได       

คาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาระดับ และไดผลการประเมิน

ผานในรายวิชาที่ไมประเมินผลเปนคาระดับไมต่ำกวา P ทั้งนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรน้ัน

กำหนด 

53.1.4 จำนวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกิน

สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่กำลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกใน    

ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษร T 

53.1.6 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปน้ี สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
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53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม เทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได

ไมเกินชั ้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตามหลักสูตรที่ไดรับความ

เห็นชอบแลว 

53.1.8 กรณีที่ไมเปนไปตามขอ 53.1.1 – 53.1.7 ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทำงาน         

เขาสูการศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ประสบการณทำงาน จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอน     

ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรูและการใหหนวยกิตสำหรับการศึกษานอก

ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทำงาน เขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมิน

การยกเวนการเรียนรายวิชาใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เปนหลักเกณฑในการ

ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 

(2) การทดสอบที ่คณะ หร ือหล ักส ูตรจ ัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 

(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ (Credits from 

Training)  

(4) การเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ำกวาคะแนน C หรือ คาระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเทาสำหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจำนวนหนวยกิตของรายวิชาหรือ

กลุมวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน และไมมีการนำมาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังน้ี 

(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 

(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให

บันทึกเปน “CE”  (Credits from Examination) 
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(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง 

ๆ ใหบันทึกเปน “CT” (Credits from Training)  

(4) หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน “CP” 

(Credits from Portfolio) 

53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชาจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา 

53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเวนการเรียนรายวิชา ประกอบดวย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุมวิชาที่จะขอยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน 

(2) อาจารยหรือผูเชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเวนการเรียน

รายวิชาจำนวนอยางนอยหน่ึงคนแตไมเกินสามคนโดยคำแนะนำของคณบดีตาม (1) เปนกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเวน

การเรียนรายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดำเนินการ

เสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนเพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

ขอ 54 กำหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

นักศึกษาที่ประสงคจะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา 

จะตองยื่นคำรองตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา เวนแต

ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี แตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ

ยกเวนการเรียนรายวิชาไดเพียงครั้งเดียว 

ขอ 55 การนับจำนวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน

การเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังน้ี 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหนับจำนวนหนวยกิต ไดไมเกิน 22 หนวยกิต

เปน 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนับจำนวนหนวยกิตไดไมเกิน 9 หนวยกิต

เปน 1 ภาคการศึกษา 

ขอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชำระคาธรรมเนียม

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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หมวด 10 

การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจย่ืนคำขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปน้ี 

57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจำการ 

57.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี ่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื ่นใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจำเปนสวนตัวอาจยื่นคำรองขอลาพักการเรียนได 

ถาลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

57.2 นักศึกษาที ่ตองลาพักการเรียนใหยื ่นคำรองภายในสัปดาหที ่ 3 ของ          

ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอำนาจของคณบดี 

นักศ ึกษามีส ิทธ ิ ์ขอลาพักการเร ียนโดยขออนุม ัต ิต อคณบดีไม เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถานักศึกษามีความจำเปนที่จะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือ

เมื่อครบกำหนดพักการเรียนแลวยังมีความจำเปนที่จะตองพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคำรองขอพัก

การเรียนใหมและตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที ่น ักศึกษาไดร ับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาที่           

ลาพักการเรียนเขารวมในระยะเวลาการศึกษาดวย 

57.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคำรอง

ขอกลับเขาเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห และเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณบดีแลวจึงจะกลับเขาเรียนได 

ขอ 58 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหย่ืน

หนังสือลาออก และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน การลาออกจึงจะสมบูรณ 

ขอ 59 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
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59.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

59.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก 

59.3 ไมรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

59.4 ได ระด ับคะแนนรายว ิชาเตร ียมฝ กประสบการณว ิชาช ีพ รายว ิชา               

ฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ำกวา C เปนครั้งที่ 2 

ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 1.60 เมื่อสิ้นปการศึกษา

ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 1.80 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติ

ที่ 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน และในทุก ๆ ปการศึกษาปกติถัดไป ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่

ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

สำหร ับน ักศ ึกษาเร ียนแบบไมเต ็มเวลาใหนำภาคฤดูร อนมารวมเปน             

ภาคการศึกษาดวย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไมตองนำมาคิด ใหคิดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนน 

59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนด 

59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหน่ึง 

59.8 ตาย 

ขอ 60  นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไมรักษาสภาพนักศึกษา

สามารถยื่นคำรอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเมื่อ

ไดรับอนุมัติแลวตองชำระเงิน คาธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียมการ

รักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 11 

การสำเร็จการศึกษา 

 

ขอ 61 นักศึกษาที่ถือวาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังน้ี 

61.1 มีความประพฤติดี  

61.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรตามเกณฑ             

การประเมินผล 

61.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 
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61.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

61.5 ผานการเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 62 การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา 

62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวาจะสำเร็จการศึกษาใหยื่นคำรองขอสำเร็จ 

การศึกษาตอสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจำนง

ขอสำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 61 และตองไมคางชำระคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมติดคางวัสดุ

สารสนเทศ หรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตาม

ขอบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ

ตรวจสอบคุณสมบัติวาครบถวนเปนวันสำเร็จการศึกษา  

ในกรณีที ่ศ ึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 3 ป และ

จำเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษาทั่วไปไม

นอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต และ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 4 ป สอบไดรายวิชา

ตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.75 สามารถยื่นขอ

สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ 63 นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ

ดังน้ี 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เมื่อเรียนครบหลักสูตร

แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดรับ

ระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ

หลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.25 

แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
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63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได 

“NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังน้ี 

63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สำหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลา

ใชเวลาไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งน้ีเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สำหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็ม

เวลาใชเวลาไมเกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งน้ีเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สำหรับนักศึกษาเรียนแบบ

เต็มเวลาใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม

เต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งน้ีเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

63.4 ตองไมเคยขอยกเวนการเรียนรายวิชา ยกเวนกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 

ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนผูมีความประพฤติดี และไมเคย

ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ขอ 64 การใหรางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปรางลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

64.1 ไดเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.75 

64.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสำเร็จการศึกษาในปเดียวกันใน      

แตละคณะ 

 

 

หมวด 12 

การควบคุมคณุภาพ 

 

ขอ 65 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และใหนำผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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ขอ 66 ใหคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง

ภายใน 5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

           ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี(ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 โดยที่เปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให 

การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  

เป นไปอยางม ีประสิทธ ิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี  

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหเพิ่มเติมขอความใน ขอ ๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ดังน้ี 

 ““อาจารยประจำหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปน

อาจารยประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรทีอ่าจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจำหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั ้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจำหลักสูตรนั้นตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดไมเกิน ๒ คน” 



96 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 

 

 ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗ และขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗  

ขอ ๕ ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๑๖ เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหภาคการศึกษา

ของหลักสูตรนั ้น แตกตางจากที ่กำหนดไวในขอบังคับนี ้ก็ได ทั ้งนี ้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ขอ ๖ ใหยกเลิกขอความใน ขอ ๑๘.๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ             

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เปนการ

จัดการศึกษาสำหรับกลุมบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย” 

 ขอ ๗ ใหเพิ่มขอ ๑๘.๑๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 

ขอ ๘ ใหเพิ่มขอ ๒๓/๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี 

“ขอ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร

อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

(๒) ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม

รังเกียจ 

(๓) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
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 ขอ ๙ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรม ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

  “ขอ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  

ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 

 ๒๔.๑ ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และ

ชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชำระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใหถือวาผูน้ันสละสิทธ์ิการเปนนักศึกษา เวนแต

จะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๐ ใหเพิ่มขอ ๒๔/๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี 

“ขอ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ

หลักสูตรอื ่นๆ ที ่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย” 

  ขอ ๑๑ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก 

๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน ๙ หนวย

กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที ่ม ีการลงทะเบียนเร ียน                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน ๙ หนวยกิต 

๒๕.๓ นักศ ึกษาตามหลักส ูตรอบรมระยะสั ้น หร ือหล ักส ูตรอื ่นๆ ที่

มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 ขอ ๑๒ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แหง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปน้ี แทน 
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“๒๖.๓.๑ วิชาที่กำหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน 

อาจเปนรายวิชาที่เคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาที่จำเปนตองเรียนเพื่อให

ครบโครงสรางในการสำเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชา

ที่กำหนดไวในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ได 

ทั้งนี้กรณีทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอตอคณะกรรมการ

วิชาการพิจารณา”  

 ขอ ๑๓ ใหเพิ่มขอ ๒๖/๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี 

 “ขอ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน สำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย” 

 ขอ ๑๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๓๕ การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการใหม 

๓๕.๑ นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา

ศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม ตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษา

ยังไมสมบูรณ 

๓๕.๒ ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา

ศักยภาพการเปนผู ประกอบการใหม นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม

ขอกำหนดทุกประการ         หากฝาฝน อาจารยนิเทศหรือพี่เลี ้ยงในหนวยงานฝกประสบการณ

วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับและ

ดำเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการ

ใหม อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ

ศึกษา        หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่มีชื่อเปนอยางอื่นกอน จึงจะสามารถลงทะเบียน

รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม ได” 
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 ขอ ๑๕ ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ ๓๖.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 

“กรณีการประเมินผลสำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั ้น หรือหลักสูตรอื ่นๆ ที่

มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย” 

 ขอ ๑๖ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๗.๔.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ           

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษาย่ืนคำรองขอสอบปลายภาค

ตอคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุญาต 

จากคณบดีใหสอบปลายภาค ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 

หากไมมาสอบภายในเวลาที่กำหนด หรือไมไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียนตาม

คะแนนที่มีอยูหากอาจารยไมสงผลการเรียนตามกำหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน 

“F”” 

ขอ ๑๗ ใหเพ่ิมขอ ๔๖/๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี   

“ขอ ๔๖/๑ ใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ขอ ๑๘ ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๖๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรม ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ดังน้ี 

“สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง)”  

 ขอ ๑๙ ใหเพิ่มขอ ๖๑/๑  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี  

“ขอ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือวาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ

หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย” 
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 ขอ ๒๐ ใหยกเลิกขอความในขอ ๖๓.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

 “๖๓.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ำกวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได 

“NP”     ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน” 

 ขอ ๒๑ ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๖๓.๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ             

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ดังน้ี 

“ขอ ๖๓.๓.๔ การสำเร็จการศึกษาสำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร

อื่นๆ                ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสำเร็จ

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

       

                      

 

   (ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ) 

                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี(ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2562 

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

 โดยที่เปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื ่อให 

การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี  

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับน้ี

ประกาศใชบังคับเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 28 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

 “ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเปน F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุด

เปนผลการศึกษา แตรายวิชาที่มีผลการศึกษาเปน F จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของ

ภาคการศึกษาน้ัน 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เปน D หรือ 

D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหใชผลการศึกษาที่ได
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คะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษา แตรายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนกอนหนาน้ัน จะยังคงปรากฏอยู

ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษาน้ัน 

 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน “F” ใหเปนไปตามขอ 28” 

  ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 48.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“48.1 นักศึกษาที่จะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิม     ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ทั้งน้ี ไมนับภาคการศึกษาที่

ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน 

หรือแลวแตเง่ือนไขของหลักสูตรที่ไดรับโอนยาย” 

 

 ประกาศ ณ  วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       

                      

 

   (ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ) 

                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
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หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร  

   ช่ือภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

   ช่ือภาษาอังกฤษ : General Education  

 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ  

    งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

 

3. ความเปนมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559  

  กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที ่ 25 

พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1 ใหความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไววา “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่

มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง 

ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมาย

ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 

สามารถนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี” สำหรับวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการพัฒนาวิชาศึกษา

ทั่วไปใชในมหาวิทยาลัย และในป พ.ศ. 2556 ไดพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม เพื่อใหเขาสูกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยใหสอดคลองกับกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 ที่ระบุไววา มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจำแนกเปนรายวิชา หรือ

ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดยใหครอบคลุมสาระของกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษา 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 น้ัน มีลักษณะบูรณาการศาสตรเน้ือหาวิชา

ตาง ๆ (Integrated) อันไดแก กลุมวิชาภาษา และการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หนวยกิต รวม 30 หนวยกิต โดย

จัดการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Active Learning) ใหนักศึกษาไดมีทักษะการเรียนรู ใน
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ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง เรียนรู จากเหตุการณ 

สถานการณจริงนำความรู ท ี ่ไดไปใชในชีว ิตประจำวัน มีจ ิตอาสา ใหนักศึกษาไดเร ียนรู จาก

กระบวนการวิจัย (Research-based) และ ทำโครงการตาง ๆ (Project-based) ใหนักศึกษานำมา

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน (Discussions) โดยใหอาจารยสอนเปนทีม (Team Teaching) ลด

การสอนแบบบรรยาย นอกจากน้ี ใหนักศึกษาไดเรียนรู จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต 

บทเรียนออนไลน และการฝกทักษะภาษาอังกฤษดวยบทเรียนออนไลน โดยมุ งเนนการพัฒนา

คุณลักษณะ และความรูของนักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดำเนินชีวิต และ

การประกอบอาชีพตอไปในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได โดยมีความตระหนัก และสำนึกใน

ความเปนไทย สำหรับ อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยไดพิจารณาคัดเลือกอาจารยผูสอนและจัดอบรม

อาจารยผูสอนใหมีความรู ความเขาใจในโครงสรางหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู  

  หลังจากที่ใชหลักสูตรดังกลาวมาเปนเวลา 2 ป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดจัด

ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอดี-ขอเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแกปญหา พบวา ยัง

ขาดการฝกทักษะบางสวน ซึ่งอาจสงผลตอนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควร ปรับปรุงแกไขโดยจัดทำ

เปนเอกสาร  สมอ.08 นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม

ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี  

  1. การเปดเสรีทางการคาเขาสูประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทำ

ใหนักศึกษามีความจำเปนตองเรียนรู และมีทักษะดานภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั ้น ไดบูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ไวในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเนนหนักไปในทางบูรณาการ ไมไดฝกทักษะของภาษาอยางโดดเดน 

จริงจัง รวมถึงไมมีรายวิชาดานภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจสงผลตอการศึกษาตอ 

หรือการทำงานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรใหเพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ 

ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพ่ือใหการฝกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน  

   2. การเรียนรูเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเอกลักษณที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดำเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดบูรณาการรวมกับ 

ความเปนพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไมโกงของสำนักงานปองกัน และปราบปรามการ 

ทุจริตแหงชาติ ทำใหการเรียนรู และฝกทักษะตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทไมชัดเจน  

  3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจำเปนตองปรับลดจำนวนหนวยกิตบางรายวิชาลง เพื่อให

จำนวนหนวยกิต รวมไมเกิน 30 หนวยกิต  
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  4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื ่อปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน 

มหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหสามารถจำแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ

ความยากงาย   เพื่อใหสามารถจัดแผนการเรียนไดสะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกลาวมีมติใหปรับตัว

อักษรนำหนาวิชาจาก GE เปน VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามขอ 1 และ 2 งานวิชาศึกษา

ทั่วไป จึงไดปรับรหัสรายวิชาใหม ใหสอดคลองตามมติที่ประชุม  

  5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู 5 

ดาน    ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป จึงมีความจำเปนตองปรับ

กระบวนการพัฒนาผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ใหสอดคลองตามมติของที่ประชุม 

  หลังจากที ่ใช หลักสูตรดังกลาวมาเปนเวลา 2 ป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอดี-ขอเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแกปญหา พบวา จึงเห็นควร 

ปรับปรุงแกไขโดยจัดทำเปนเอกสาร สมอ.08 นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมี

มติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดวยเหตุผล  

  1. เพื่อความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนจึงจำเปนตองปรับจำนวนหนวยกิตทุก

รายวิชา เปน 3 หนวยกิต ทั้ง 10 รายวิชา รวมเปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 2. เพื่อพัฒนา และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชาใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสม

กับสถานการณปจจุบัน โดยมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะ พัฒนาความรูของนักศึกษาใหมีทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) เพื่อการดำเนินชีวิต และการประกอบ

อาชีพตอไปในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได โดยมีความตระหนัก และสำนึกในความเปนไทย 

ใหนักศึกษาไดมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

 

4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

    4.1 ปรัชญา  

          เสริมสรางความเปนมนุษยที ่สมบูรณ รู  เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผู อื ่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ดำเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และ 

เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทย และสังคมโลก  

     4.2 วัตถุประสงค  

           วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี  

           4.2.1 มีความรูพื ้นฐานการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก การรูจักตนเอง รู จัก

ทองถิ่น รูจักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รูเทาทันเทคโนโลยี  



107 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 

 

           4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ สามารถเชื ่อมโยงความสัมพันธ 

ระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ  

           4.2.3 มีทักษะในการดำรงชีวิต การใชภาษา การติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       

การนำเสนอทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  

           4.2.4 ใชคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต นอมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีสวนรวมในการแกปญหาพัฒนาสังคม  

 

5. กำหนดการเปดสอน  

    เปดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564      

เปนตนไป  

 

6. อาจารยผูสอน  

    อาจารยผู สอนมีทั ้งอาจารยประจำจากหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป คณาจารยคณะตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และอาจารยพิเศษ ที่

มหาวิทยาลัยเชิญมา  โดยอาจารยผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ

เขารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกิจกรรมเปนฐาน (Project 

Based Learning : PBL)    ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหนักศึกษาสำเร็จไปเปนบัณฑิต ที่มี

คุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารยผูสอนรายวิชาเดียวกัน จะตอง

รวมกันจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใหการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

 

7. นักศึกษา  

    นักศึกษาทุกคนที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เขาศึกษาในปการศึกษา 

2564 จะตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใหครบตามโครงสราง ซึ่งถูก

บรรจุไว     ในหลักสูตรของสาขาวิชาน้ัน 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 

 

8. หลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา  

    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง

ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดย

ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุม

วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดย

ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 

  8.1 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา             30    หนวยกิต  

  8.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 10 รายวิชา บังคับเรียนทั้งหมด ดังน้ี  

                8.2.1 กลุมวิชาภาษา และการสื่อสาร      9    หนวยกิต  

                        VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร          3(2-2-5)  

                                    Critical Thai Language for Communication  

               VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก                       3(2-2-5) 

                                    English for Global Communication 

      VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต      3(2-2-5) 

                                    English for Life-long Learning Skills Development 

 

                8.2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     12    หนวยกิต 

                        VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท                                             3(2-2-5) 

                        To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties                                     

                        the Kings 

    VGE111 ทักษะการรูสารสนเทศ                                   3(2-2-5) 

                        Information Literacy Skills 

             VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน                  3(2-2-5) 

                        Change of the new normal for sustainable development 

             VGE117 การสรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ                3(2-2-5) 

                        VRU Spiritual Identity 
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                8.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี         9   หนวยกิต 

                        VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร และพัฒนานวัตกรรม                3(2-2-5) 

                        Scientific Thinking and developing Innovation 

             VGE115 การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต                        3(2-2-5) 

                        Health Promotion for Quality of Life 

             VGE118 การเปลี่ยนผานทางดิจิทัล                                       3(2-2-5) 

                       Digital Transformation 

 

 8.3 คำอธิบายรายวิชา  

 

รหัสวิชา ชื่อ และคำอธบิายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 
 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท                 3(2-2-5) 

   To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings 

  พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      

บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  Biographies of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and His 

Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, royal talents, the Ten 

Virtues of the King, royal working principles, royal activities, the development of human 

resources, natural resources and environment, royal initiative projects, and the 

Philosophy of Sufficiency Economy. 
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รหัสวิชา ชื่อ และคำอธบิายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 

 

VGE102  การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร              3(2-2-5) 

   Critical Thai Language for Communication 

  ความสำคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะ การฟง  การพูด การอาน การ

เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนำเสนอ

สารดวยวาจา ลายลักษณอักษร อยางมีวิจารณญาณ และการใชสื ่อผสมในทางวิชาการ และ

สถานการณจริงในชีวิตประจำวัน 

    The significance of Thai for communication is to improve listening, 

speaking, reading and writing skills.  Besides, Finding main idea, describing, translating, 

considering texts, presenting by speaking critically and using academic integrated media 

in real-life situations are also improved. 

 

VGE111    ทักษะการรูสารสนเทศ                                                         3(2-2-5) 

  Information Literacy Skills 

     ทักษะการรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และสงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต        

ซึ่งประกอบดวย กระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ  การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ       

การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ กล

ยุทธการคนสารสนเทศ การวิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ 

การเรียบเรียง และนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการที่เปนมาตรฐานอยางมจีริยธรรม 

      Information literacy skills in at graduate level and lifelong learning skills 

enhancement include; information literacy skills development process, analyzing the 

need for information, selecting sources of information and information resources, 

search tools information resources, search strategies information, information analysis 

and synthesis, evaluation of information values, information composition and 

presentation in the form of academic work that is standard and ethical. 
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รหัสวิชา ชื่อ และคำอธบิายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 
 

VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสงัคมโลก               3(2-2-5) 

   English for Global Communication 

   ฝก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูดในสถานการณ 

และหัวขอตาง ๆ ไดแก ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การทองเที่ยว เวลาวาง สื่อสังคมออนไลน การซื้อ

สินคา และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะหความแตกตางทางวัฒนธรรมที่

สงผลตอการสื่อสารภาษาอังกฤษใหสัมฤทธ์ิผล 

   Practice and develop English communication skills focusing on listening 

and speaking in various situations and topics including campus life, travel, free time, 

social media, shopping and entertainment in both Thai and international social 

contexts.  Analyze the cross- cultural differences that result in effective English 

communication.  

 

VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต                   3(2-2-5) 

   English for Life-long Learning Skills Development 

   ฝก และพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนน

การอานขอความจากแหลงขอมูลหลายประเภท เชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน และเนนการอาน

ขอความ        จากลักษณะที่แตกตางกัน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส การ

พูดคุยกันบนสื่อสังคมออนไลน และอินโฟกราฟกส พัฒนากลยุทธที่จำเปนตอการอานภาษาอังกฤษ 

ไดแก การใชพจนานุกรมออนไลน การอานเร็วเพื่อจับใจความ การกวาดสายตาเพื่อหาขอมูลเฉพาะ 

การหาคำอางถึงคำสรรพนาม  การเดาความหมายจากบริบท และการสรุปความ  

              Practice and develop English for life-long learning skills focusing on 

reading texts from various sources such as printed and online media and reading 

different types of texts such as newspapers, magazines, emails, discussions on social 

media, and infographics. Develop essential reading strategies including using online 

dictionaries, skimming, scanning, finding pronoun references, finding context clues, 

and summarizing. 
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รหัสวิชา ชื่อ และคำอธบิายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 

 

VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร และพัฒนานวัตกรรม                            3(2-2-5) 

  Scientific Thinking and developing Innovation 

   การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการ

คิด  อยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีวิจารณญาณ เพื่อใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร และพัฒนา

ทักษะการคำนวณ เพ่ือสรางนวัตกรรม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

   Development of scientific process skills and innovation, Logical thinking 

skills with creatively and critically; to achieve a scientific attitude and also improve 

calculation skills to create innovation and then apply it in daily life. 

 

VGE115 การสรางเสริมสุขภาพเพือ่คณุภาพชีวิต                 3(2-2-5) 

  Health Promotion for Quality of Life 

  สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพกาย จิต สังคม และสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รูเทาทันโรคซึมเศรา และโรคเครียด มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

สุขภาพผูบริโภค การใชยา การออกกำลังกาย ปองกันอุบัติภัย เตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน การ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และสามารถรับความรูสึก ความงาม ความรูสึกสุนทรียะในงานศิลปะได 

  To promote and develop students’  positive behaviors for building 

physical, mental, social health and spiritual health.  Essentially, having good life skills 

and knowing depression and stress disorders, to understand the contents of the 

consumer health, including, drug using, exercising, preventing of accidents, preparing 

first aid for emergency situations and having an ability to perceive the sense of beauty 

and aesthetic in art. 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 

 

รหัสวิชา ชื่อ และคำอธบิายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 

 

VGE116   การเปลี่ยนวิถีใหมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน        3(2-2-5) 

  Change of the new normal for sustainable development 

   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดลอม การเคลื่อนยายศูนยอำนาจโลกจากตะวันตกไปสูบูรพาภิวัตน ผลกระทบ และการ

ปรับตัวใหอยูรอดในยุคการทำลายลาง และยุคชีวิตวิถีใหมดวยการพัฒนาอยางย่ังยืน 

               The study of change that have occurred in politics, economy, society, 

technology and environment, the transformation from the Westernization to 

Easternization, the effects and adaptation to survive in the age of disruption and the 

new normal with sustainable development. 

 

VGE117   การสรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ        3(2-2-5) 

  VRU Spiritual Identity 

  สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปน “วไลยอลงกรณ” มีอัต

ลักษณบัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม และ

มีสวนรวมในการแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

  To encourage and cultivate learners to be pround of VRUness in the 

aspects of being volunteer- spirits, responsible for the university and the society, 

reserving the natural environment as well as participating in community's problem 

solving and development. 
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รหัสวิชา ชื่อ และคำอธบิายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 

 

VGE118   การเปลี่ยนผานทางดิจิทัล                3(2-2-5) 

    Digital Transformation 

  การเปนพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณของตนเองในโลกออนไลน และ

ความ   เปนจริง สามารถจัดสรรเวลาหนาจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน รักษาความปลอดภัย

ของตนเองในโลกออนไลน รักษาขอมูลสวนตัว และบริหารจัดการขอมูลเผยแพรไวบนโลกออนไลน คิด

อยางมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี และสื ่อในโลกยุคดิจิทัลไดอยางเกิดประโยชน มีความ

รับผิดชอบ และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผานการเลาเรื่องดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

และการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือแกปญหาที่ทาทาย หรือสรางโอกาสใหม ๆ 

    Being digital citizenship that can maintain their identity in both online 

and reality, can allocate screen time, can cope the online threats, can keep yourself 

safe in online zone, can maintain private information and manage information 

published in online, and can think critically in the beneficial use of technology and 

media in the digital world.  There will also be responsible and ethical in the use of 

digital technology, the skills of Digital storytelling and the application of digital 

technology to solve challenging problems or create new opportunities. 

 

9. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    9.1 คุณธรรม จริยธรรม 

         9.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

                 1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย ตรง

ตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง  

                 2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

         9.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

                 1) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

                 2) กำหนดกติกาในหองเรียน เชน การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายที่เปนไป         

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

                 3) จัดทำโครงการ และกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน และนอก

สถาบันการศึกษา โดยใหนักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดำเนินการดวยตนเอง 
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                 4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทำ โดยอาจารยเปน

ผูช้ีนำใหนักศึกษาสามารถคิดตาม 

         9.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

                 1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอน และหลังเรียน 

                 2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 

                 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

                 4) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน และการจัดกิจกรรม 

                 5) ประเมินผลจากโครงการที่ทำ และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  

                 6) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

    9.2 ความรู 

         9.2.1 การเรียนรูดานความรู 

                 1) มีความรูในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชา หรือศาสตรของตน 

                 2) มีความเขาใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชา หรือ

ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง 

         9.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

                  ใชกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเปนรูปแบบ       

การเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเรื่องนั้นๆ โดย

ผานกระบวนการ และวิธีการสอนแบบตาง ๆ เชน 

                   1) การจัดทำโครงการ/ โครงงานประจำวิชา (Project Based Learning) 

                   2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู  (Inquiry, 

Inquiry Cycle) 

                   3) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนต้ังคำถามตามเน้ือหา โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

                   4) ศึกษานอกสถานที่ เชน ศึกษาดูงาน เขารวมโครงการกับหนวยงานอื่น การทำ

โครงการรวมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงกอนทำโครงการ 

         9.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

                 1) ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ผลผลิต และผลลัพธของงาน 

                 2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาที่มีเน้ือหาครบถวนถูกตอง 

                 3) ประเมินจากการรวบรวมขอมูลประกอบโครงการ 

                 4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 

                 5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 
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    9.3 ทักษะทางปญญา 

          9.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                  1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสม่ำเสมอ 

                  2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรู และทักษะที่เกี่ยวของในศาสตรของ

ตน เพ่ือนำไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

          9.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                  1) การถามตอบ กรณีเนื ้อหาภาคทฤษฎี โดยเนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหจาก

สถานการณจริง หรือใชกรณีศึกษา 

                  2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห เช่ือมโยงความรู และ

สรุปผลการเรียนรู เช่ือมโยงสูการนำไปใชจริง 

                  3) จัดทำโครงการ โดยมีอาจารยเปนผูใหคำปรึกษา และควบคุมดูแล 

          9.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                   1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนำเสนอ

โครงการ 

                   2) ประเมินจากการอภิปราย และการนำเสนอผลที่ไดจากการอภิปรายในแตละครั้ง 

                   3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ไดรับมอบหมาย 

    9.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

          9.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  

                  1) สามารถแสดงบทบาทผูนำ ผูตาม และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมไดอยางเหมาะสม

กับบทบาท และสถานการณ 

                  2) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งของตนเอง และของสวนรวม 

          9.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

                   1) มอบหมายงานเปนกลุมยอยหรือโครงการ และแบงหนาที่ ความรับผิดชอบ 

                   2) การจัดกิจกรรมของกลุม 

          9.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

                  1) ใหผูเรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 

                  2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผูนำ ผูตาม การ

เปนสมาชิก และความสัมพันธระหวางผูเรียน 
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                  3) ประเมินจากผลของงานที่ไดรับมอบหมาย 

                  4) การจัดกิจกรรมสะทอนความคิด (Reflection) 

    9.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         9.5.1 การเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

                  1) สามารถประยุกตความรู ทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูล และนำเสนอไดอยางเหมาะสม 

                  2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ใชภาษาในการคนควาขอมูลเพ่ือจัดทำรายงาน และนำเสนออยางถูกตองเหมาะสม 

          9.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข       

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  1) บูรณาการ การใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน และ

กิจกรรม    ในช้ันเรียน 

                  2) มอบหมายใหส ืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย 

อินเทอรเน็ต และฐานขอมูลตาง ๆ  

                  3) การฝกวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตาง ๆ 

           9.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   1) ประเมินผลจากการการใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศในการดำเนินโครงการ 

                   2) ประเมินจากการสืบคนขอมูล การนำเสนอขอมูล และการวิเคราะหเชิงตัวเลขตางๆ  

                   3) ผลงานการทำรายงาน และการนำเสนองาน 
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10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ          

การใชเทคโนโลยี 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2. VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร           

3. VGE111 ทักษะการรูสารสนเทศ           

4. VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก           

5. VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต           

6. VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร และพัฒนานวัตกรรม           

7. VGE115 การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต           

8. VGE116 การเปลี่ยนแปลงวิถีใหม เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน           

9. VGE117 การสรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ           

10. VGE118 การเปลี่ยนผานทางดิจิทัล           

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ค 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

ที่ 2964/2563 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
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รายงานการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร 

 

1.  ชื่อ นายวิวัฒน        นามสกุล ชินนาทศิริกุล 

1.1  ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา ปที่จบ 

ปริญญาโท พบ.ม. สถิติประยุกต 

(ระบบและการจัดการสารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

2537 

 

ปริญญาตร ี กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

2527 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  

 1.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 

1.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

ดาวรถา วีระพันธ, อนุชา ทาทิพย และวิวัฒน ชินนาทศิริกุล. (2562). การพัฒนาระบบขายอุปกรณ

คอมพิวเตอรออนไลน. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำป 2562 

หัวขอ นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. ครั้งที่ 4. 31 พฤษภาคม 

2562. (126-136). ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 

วิวัฒน  ชินนาทศิริกุล. (2561). การพัฒนาระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. ปที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2561: 

32-41.  

1.4  ประสบการณในการสอน 

25 ป 

1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาคณิตศาสตรไมตอเน่ือง 

1.5.2 วิชาโครงสรางขอมูล 

1.5.3 วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

1.5.4 วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 

1.5.5 วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 

https://csbootstrap.com/publication/30/edit
https://csbootstrap.com/publication/30/edit
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2.  ชื่อ นางสาวณัฏฐิรา        นามสกุล ศุขไพบูลย 

2.1  ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา ปที่จบ 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2546 

ปริญญาตร ี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) สถาบันราชภัฏเทพสตร ี 2539 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  

 2.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 

2.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

ศิวพร เชนสม และณัฏฐิรา ศุขไพบูลย. (2562). ระบบจัดสงเบเกอรี่ในพื้นที่ (กรณีศึกษารานนุช    

เบเกอรี่). ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระหวางสถาบัน ครั้งที่ 7. (1404 - 1411). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต. 

ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย และศิโรรัตน เชื้อวงษ. (2561). การพัฒนาระบบออนไลน รานไฮโดรโปนิกส

ฟารม. ใน เอกสารสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั ้งที ่ 3 .          

(10 - 19). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

2.4  ประสบการณในการสอน 

23 ป 

2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

2.5.2 วิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

2.5.3 วิชาสื่ออิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.5.4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชคอมพิวเตอรทาง 

2.5.5 วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ  

2.5.6 วิชาระบบปฏิบัติการ 

2.5.7 วิชาโครงสรางขอมูล   

2.5.8 วิชาการออกแบบวงจรและตรรกะดิจิทัล    

2.5.9 วิชาภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2.5.10 วิชาทักษะการรูสารสนเทศ 
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3.  ชื่อ  นายวิศรุต    นามสกุล ขวัญคุม         

3.1  ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย  

3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา ปที่จบ 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

ปริญญาตร ี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 

3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

วิศรุต ขวัญคุม และ ณัฐรดี อนุพงค. (2563). การพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครหนาเมือง ตำบลเทศบาลทาโขลง 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสู 

การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั ้งที ่ 1 (nSCAP2020). (352-361). 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 

วิศรุต ขวัญคุม, จิรารัตน เอี่ยมสอาด และธนภัทร เอี่ยมตาล. (2561). การประยุกตใชขั้นตอนวิธี

หิ่งหอยสำหรับคนหาแผนการทดลองแบบลาตินไฮเปอรคิวในการจำลองการทดลองดวย

คอมพิวเตอร. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 

(NIRC2018). (265-274). อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

วิศรุต ขวัญคุม, จิรารัตน เอี่ยมสะอาด และธนภัทร เอี่ยมตาล. (2561). การประยุกตใชวิธีสับคาและ

วิธีปรับแกในขั้นตอนวิธีสืบคนสำหรับการจำลองการทดลองดวยคอมพิวเตอร. วารสาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปที่ 37 ฉบับที่ 4. กรกฎาคม – 

สิงหาคม. 2561 : 572-579. 

3.4  ประสบการณในการสอน 

5 ป 

3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1  วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3.5.2  วิชาการทำเหมืองขอมูล 

3.5.3  วิชาการแสดงผลขอมูลดวยภาพและคอมพิวเตอรกราฟกส 

3.5.4  วิชาคอมพิวเตอรและหลักการโปรแกรมเบ้ืองตน 
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4.  ชื่อ นางดาวรถา   นามสกุล วีระพันธ 

4.1  ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย  

4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา ปที่จบ 

ปริญญาโท ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2547 

ปริญญาตร ี ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี 2540 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 

4.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

ดาวรถา วีระพันธ และ ณัฐรดี อนุพงค. (2563). ผลการจัดกิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู            

เชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม

ราชูปถัมภ. ปที่ 14 ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน. 2563 : 49-60. 

ดาวรถา วีระพันธ .(2562). การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การลดภาวะโลกรอน.วารสารวิจยัและ

พัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปที่ 14 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม -สิงหาคม 2562 

: 59-71. 

ดาวรถา วีระพันธ. (2562). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะการคิดวิเคราะห และพฤติกรรมการทำงานกลุม เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร. 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ปที่ 8 ฉบับที่ 2. 

กรกฎาคม - ธันวาคม. 2562 : 172-191. 

4.4  ประสบการณในการสอน 

13 ป 

4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1  วิชาความมั่นคงของระบบเครือขายและสารสนเทศ 

4.5.2  วิชามาตรฐานความมั่นคงของสารสนเทศและเครือขาย 

4.5.3  วิชาระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
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5.  ชื่อ นางสาวณัฐรดี   นามสกุล อนุพงค 

5.1  ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย  

5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา ปที่จบ 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2557 

ปริญญาตร ี B.Sc. (Applied Computing) Northumbria 

University, 

Newcastle upon 

Tyne, United 

Kingdom. 

2552 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  

5.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 

5.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

ดาวรถา วีระพันธ และณัฐรดี อนุพงค. (2563). ผลการจัดกิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู             

เช ิงสร างสรรคและผลิตภาพของนักศ ึกษาระดับปร ิญญาตรี มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ               

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปที่ 14 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน. 2563 :    

48-60.  

ณัฐรดี อนุพงค และวรายุทธ สุวรรณ. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัสดุ 

ครุภัณฑ ศูนยควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง จังหวัดสุราษฎรธานี. ใน เอกสารสืบเน่ืองการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำป 2562 หัวขอ `นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน` ครั้งที่ 4. 31 พฤษภาคม 2562. (1228-1240). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 

5.4  ประสบการณในการสอน 

5 ป 

5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

5.5.2 วิชาโปรแกรมจัดการอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ต 
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6.  ชื่อ นางสาวสุนี        นามสกุล ปญจะเทวคุปต 

6.1  ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา ปที่จบ 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถ าบ ั น เ ทค โน โ ล ยี  

พระจอมเกลา 

เจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

2552 

 พบ.ม.สถิติประยุกต (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

2530 

ปริญญาตร ี กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

บางแสน 

2525 

6.3  ผลงานทางวิชาการ  

 6.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

สุนี ปญจะเทวคุปต. (2563). ภาษาเอสคิวแอลสำหรับการจัดการขอมูล. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 237 หนา. 

6.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

สุนี ปญจะเทวคุปต และ อำนวย หยกสินพูนทวี. (2562). การออกแบบและพัฒนาระบบการสั่งซ้ือ

เครื่องดื่มลวงหนา กรณีศึกษารานไอปน. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562. (1471-1478). 

ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต. 

สุริยวัฒน สุดลาภา และ สุนี ปญจะเทวคุปต.. (2562). การออกแบบระบบการจองบานพักฟารม 

สเตย. ใน เอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง

สถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562. (1602-1609). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต. 

6.4  ประสบการณในการสอน 

24 ป 

6.5  ภาระงานสอน 

6.5.1 วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ  

6.5.2 วิชาระบบฐานขอมูล 

6.5.3 วิชาระบบการจัดการฐานขอมูล 
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7.  ชื่อ นางสาวประณมกร      นามสกุล อัมพรพรรด์ิ 

7.1  ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

7.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา ปที่จบ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science and 

Information Systems) 

National Institute of 

Development 

Administration 

(NIDA), Thailand 

2563 

ปริญญาโท M.Infs. (Database Systems) The University of  

New South Wales, 

New South Wales, 

Australia. 

2543 

ปริญญาตร ี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 

7.3  ผลงานทางวิชาการ  

 7.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 

7.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

Ampornphan, P., & Tongngam, S. (2020). Exploring Technology Influencers from Patent 

Data Using Association Rule Mining and Social Network Analysis.  Journal of 

Information Switzerland. Vol.11 No.6. June. 2020: 1-19. 

7.4  ประสบการณในการสอน 

20 ป 

7.5  ภาระงานสอน 

7.5.1  วิชาหลักการระบบฐานขอมูล 

7.5.2  วิชาระบบจัดการฐานขอมูล 

7.5.3  วิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

7.5.4  วิชาระบบจัดการองคความรู 

7.5.5  วิชาหลักการใหบริการคอมพิวเตอรสำหรับองคกร 

7.5.6  วิชาทักษะการรูสารสนเทศ 
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8.  ชื่อ นายชวลิต   นามสกุล โควีระวงศ 

8.1  ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย  

8.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบนัการศกึษา ปที่จบ 

ปริญญาโท M.Eng. (Information and 

Communication Technology for 

Embedded System) 

Sirindhorn 

International 

Institute of 

Technology, 

Thammasat 

University, Pathum 

Thani, Thailand. 

2556 

ปริญญาตร ี B.Sc. (Computer Science) Sirindhorn 

International 

Institute of 

Technology, 

Thammasat 

University, Pathum 

Thani, Thailand. 

2553 

8.3  ผลงานทางวิชาการ  

8.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 

8.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

อรรคพล พูดสัตย และ ชวลิต โควีระวงศ. (2562). การเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บไซตบน MEAN 

Stack กับบน PHP Laravel Framework กรณีศึกษาการจัดลำดับแผนการขนสงสินคา. 

ใน เอกสารสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง

สถาบัน (ASTC2019) ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562. (1186-1193). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย

รังสิต. 

ชวลิต โควีระวงศ. (2562). การปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพื่อนบานใกลสุดดวย

เทคนิคการเคลื่อนยายแบบ 2-opt. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของ

อุดมศึกษา” ครั้งที่ 6. 1 มีนาคม 2562. (560-567). นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา. 
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ชวลิต โควีระวงศ. (2561). การศึกษาและพัฒนาระบบฮิวลิสติกสำหรับ ปญหาการเดินทางพนกังาน

ขาย. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัย

สรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0”. 1 กรกฎาคม 2561. 

(81 - 86). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

8.4  ประสบการณในการสอน 

5 ป 

8.5  ภาระงานสอน 

 8.5.1 วิชาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

8.5.2 วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตไคลเอนท/เซิรฟเวอร 

8.5.3 วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 

8.5.4 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับงานคณิตศาสตร 

8.5.5 วิชาพ้ืนฐานการสรางนวัตกรรมดิจิทัลดวยภาษาคอมพิวเตอร 

8.5.6 วิชาการออกแบบวงจรและตรรกะดิจิทัล 

8.5.7 วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ 
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ภาคผนวก ช 

รายงานสรุปคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ 

และ 

ความตองการและปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี
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สรุปผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2565 นั้น ทางหลักสูตรไดดำเนินการสงแบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต ใหผูประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย และไดรับขอมูลกลับคืนมาจำนวน  

78 ราย คิดเปนรอยละ 86.6  

ทั ้งน้ีเพื ่อความสะดวกของสถานประกอบการทางหลักสูตรไดเพิ ่มชองทางการทำ

แบบสอบถามโดยสามารถทำการตอบแบบสอบถามไดทั้งออนไลนและออฟไลน โดยทางหลักสูตรไดมี

การติดตามอยางตอเนื่องเพื่อใหไดแบบสอบถามกลับมาใหไดมากที่สุด โดยออฟไลนไดเดินทางไปตาม

สถานประกอบการตามที่ทางหลักสูตรมีขอมูลเดิมที่นักศึกษาเคยไดฝกประสบการณและสถานที่

ทำงานของศิษยเกา แตมีบางสวนไมสามารถติดตามคืนมาไดเนื ่องจากสถานการณโรคระบาด  

COVID-19 แตเนื ่องดวยจำนวนที่ไดคืนมามีขอมูลเพียงพอสำหรับเปนแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรในครั้งนี้ ทางหลักสูตรจึงไดวิเคราะหขอมูลตามแบบสอบถามที่ไดมาสรุปผลจำแนกในแตละ

ดานตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ โดยกำหนดเกณฑการ

ประเมิน แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

4.51 – 5.00 หมายถึงมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึงมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึงปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึงนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึงนอยที่สุด 

ผลการประเมินจากการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิต จำแนกในแตละดานตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที ่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ ไดผลสรุปดังตอไปน้ี 
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1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

หัวขอในการสำรวจ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความ

มุงมั่นในการทำงานใหสำเร็จ 

4.43 0.53 

1.2 มีน้ำใจ มีจติอาสา จิตสาธารณะ ความ

รับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม 

4.57 0.53 

1.3 มคีวามซื่อสัตย ขยัน อดทน 4.57 0.53 

1.4 สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ รับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4.57 0.53 

1.5 มจีิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.39 0.70 

1.6 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ

ขององคกรและสังคม 

4.71 0.49 

รวม 4.54 0.55 

 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก 

(4.54) เมื่อพิจารณาในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตเคารพและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคมมากที่สุด (4.71)  
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2. ดานความรู 

 

หัวขอในการสำรวจ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.1 มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที ่เปน

พื้นฐานของชีวิต และสามารถนำไปใชในการดำเนิน

ชีวิตได 

4.29 0.76 

2.2 มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่สามารถศึกษา

ตอยอดได 
4.29 0.76 

2.3 มีความรู ตามทฤษฎี หลักการ ในสาขาวิชา/

วิชาชีพ 
4.29 0.95 

2 . 4  ม ี ค ว าม ร ู  ใ น ส าข าอ ื ่ น  ๆ  ห ร ื อ ก า ร ใ ช

ภาษาตางประเทศ 
3.57 0.79 

2.5 รูกฎ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและขอกำหนด

ทางเทคน ิค/ว ิชาช ีพ ท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลงไปตาม

สถานการณในการทำงาน 

4.29 0.49 

2.6 มีความรูที่สามารถนำมาปฏิบัติงานไดทันที 4.14 0.69 

รวม 4.15 0.74 

 

สรุป  ในภาพรวมผู ใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีความรู อยู ในระดับมาก (4.15)  

เมื่อพิจารณาในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีความรูในแตละขอยอย

ใกลเคียงกัน (4.29) สวนความตองการใหบัณฑิตมีความรูในสาขาอ่ืน ๆ หรือการใชภาษาตางประเทศมี

ความตองการนอยที่สุด (3.57) 

 

  



143 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

 

หัวขอในการสำรวจ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.1 เปนผู ใฝรู  สามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 

4.29 0.76 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหแกไขปญหาตัดสินใจอยาง

มีหลักการและมีเหตุผล 

4.14 0.69 

3.3 นำความรู มาประยุกตใชในการทำงาน/แกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม 

4.29 0.49 

3.4 มีท ักษะการปฏิบ ัต ิงาน/การใชเคร ื ่องมือ/

อุปกรณตางๆ ไดคลองแคลว 

4.71 0.49 

3.5 คนหาขอเท็จจริง สรุป ทำความเขาใจเกี่ยวกับ

วิชาชีพได 

4.43 0.53 

3.6 ศึกษาสภาพปญหา/วิเคราะหปญหาและหาแนว

ทางแกไขปญหาในการทำงานได 

4.43 0.53 

รวม 4.38 0.58 

 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก (4.38) 

เมื่อพิจารณาในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีทักษะการปฏิบัติงาน/การ

ใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ไดคลองแคลว มากที่สุด (4.71) 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

หัวขอในการสำรวจ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.1 มีทักษะการทำงานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 

4.43 0.53 

4.2 ตระหนักถึงส ิทธิของตนเองและผู อ ื ่น และ

ยอมรับในความแตกตางหลากหลายของมนุษย 

4.43 0.53 

4.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 

วรรณกรรม ทั ้งของไทยและของประชาคม

นานาชาติ 

4.29 0.49 

4.4 มีความสนใจดานกีฬา และนันทนาการ 4.43 0.53 

4.5 มีความเปนผูนำ ผูตามที่ดี 4.43 0.53 

รวม 4.40 0.52 

 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยูในระดับมาก (4.40) เมื่อจำแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการ

ใหบัณฑิตมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในแตละขอใกลเคียงกัน สวนหัวขอ

ยอยที่มีความตองการนอยที่สุด (4.29) คือ ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม 

ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หัวขอในการสำรวจ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.1 ใชภาษาในการติดตอ สื่อความหมายไดดี ทั้งการ

ฟง พูด อาน เขียน 

4.14 0.69 

5.2 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขได 4.14 0.69 

5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษา 

คนควา สืบคนขอมูลวิเคราะหขอมูลไดอยาง

เหมาะสม 

4.29 0.69 

5.4 มีทักษะในการนำเสนองานได 4.43 0.53 

รวม 4.25 0.65 

 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะการวิเคราะหตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก (4.25) เมื่อพิจารณาในแตละขอยอยพบวา ผูใช

บัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะในการนำเสนองานได มากที่สุด (4.43) 

 

จากผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผู ใชบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พบวาผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมี

คุณลักษณะทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก (4.34) เมื่อจำแนกในแตละดานพบวา คุณลักษณะบัณฑิตที่

ผูใชบัณฑิตตองการเรียงตามลำดับไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานความรู ซึ่งตรงตามปรัชญาของหลักสูตร คือ “มุงผลิตบัณฑติที่มี

ความรู  ทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร มีคุณธรรม จริยธรรม และทำงานรวมกับผู อื ่น เพ่ือ

ตอบสนองหนวยงานภาครัฐและเอกชน” น่ันเอง 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรยีบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรทีป่รับปรุง  
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ตารางเปรยีบเทียบขอแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรทีป่รับปรุง 

1. เปรียบเทียบชื่อปรญิญา 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
 

2. เปรียบเทียบโครงสราง 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 133 หนวยกิต หนวยกิตรวมไมนอยกวา 127 หนวยกิต  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต  

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

      และสังคมศาสตร 11 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

       และสังคมศาสตร 12 หนวยกิต  

1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

          คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 8 หนวยกิต 

1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

          คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หนวยกิต  

2.1) วิชาแกน 12 หนวยกิต 2.1) วิชาแกน 12 หนวยกิต  

2.2) วิชาเฉพาะดาน 58 หนวยกิต 2.2) วิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต  

      2.2.1) กลุมประเด็นดาน

องคการและระบบสารสนเทศ 

13 หนวยกิต       2.2.1) กลุมประเด็นดาน

องคการและระบบสารสนเทศ 

15 หนวยกิต 
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      2.2.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน

ประยุกต 

12 หนวยกิต       2.2.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน

ประยุกต 

7 หนวยกิต 

 

      2.2.3) กลุมเทคโนโลยีและ

วิธีการทางซอฟตแวร 

15 หนวยกิต       2.2.3) กลุมเทคโนโลยีและ

วิธีการทางซอฟตแวร 

13 หนวยกิต 

 

      2.2.4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐาน

ของระบบ 

12 หนวยกิต       2.2.4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐาน

ของระบบ 

13 หนวยกิต 

 

      2.2.5) กลุมฮารดแวรและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

6 หนวยกิต       2.2.5) กลุมฮารดแวรและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

3 หนวยกิต 

 

2.3) วิชาเลือก  18 หนวยกิต 2.3) วิชาเลือก  21 หนวยกิต  

2.4) กลุมวิชาปฏิบัติการ 

และฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 

2.4) กลุมวิชาปฏิบัติการ 

และฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  
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3. เปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

กลุมวิชาแกน 

1. SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0-6) 1. SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0-6)  

 Calculus and Analytic Geometry 1   Calculus and Analytic Geometry 1   

 เรขาคณิตวาดวยเสนตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของ

ฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธและการหาอนุพันธ

ของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย การประยุกต

อนุพันธและหลักเกณฑโลปตาลปริพันธ 

  เรขาคณิตวาดวยเสนตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของ

ฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธและการหาอนุพันธ

ของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย การประยุกต

อนุพันธและหลักเกณฑโลปตาลปริพันธ 

  

2. SMS203 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 2. SMS203 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(3-0-6)  

 Introduction to Probability and Statistics   Introduction to Probability and Statistics   

 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน ความนาจะเปน ตัว

แปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม

แบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงคาท่ีได

จากตัวอยาง หลักการประมาณ การทดสอบ

สมมติฐาน สมการถดถอย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

การวิเคราะหความแปรปรวนและการใชโปรแกรม

สำเร็จรูป 

 

 

 

  ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน ความนาจะเปน ตัว

แปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม

แบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงคาท่ีได

จากตัวอยาง หลักการประมาณ การทดสอบ

สมมติฐาน สมการถดถอย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

การวิเคราะหความแปรปรวนและการใชโปรแกรม

สำเร็จรูป 
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3. SMS303 คณิตศาสตรเต็มหนวย 3(3-0-6) 3. SCS112 คณิตศาสตรดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6)  

 Discrete Mathematics   Discrete Mathematics for Computer Science   

 การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ 

การแทนกราฟดวยเมตริกซตนไมและการแยกจำพวก

ขายงาน พีชคณติบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู ออโต

มาตา ไวยกรณ และภาษาระบบเชิงพีชคณิต โพเซต

และแลตทิช 

  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและรหัสเทียม ตรรกะและ

การพิสูจน ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ ชนิดของ

ความสัมพันธและความสัมพันธฐานสอง ฟงกชัน 

ความสัมพันธเวียนเกิด กราฟ ปญหาทางเดินของ

กราฟและการประยุกต ทฤษฎีรูปตนไมและขายงาน 

พีชคณิตบูลีน เครื่องสถานะจำกัด และการเขารหัส

เทียมเพ่ือการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร 

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 

4. SMS108 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 4. SCS113 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6)  

 Statistical Analysis 1   Statistics for Computer Science   

 ความหมายขอบเขตและประโยชนของสถิติ การเก็บ

รวบรวมขอมูล การนำเสนอขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลตัวเลข (คากลาง การกระจายของขอมูล 

ตำแหนงของขอมูล ความเบและความโดง) ความ

นาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมายและความ

แปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม แบบปวสซอง 

และแบบปกติ ทฤษฎีตัวแปรสุม การแจกแจงแบบที 

แบบไคสแควร และแบบเอฟ การประมาณคาและ

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย สัดสวน และ

ความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม 

  ความรูพ้ืนฐานทางสถิติ ความหมายขอบเขต 

ประโยชนของสถิติและระเบียบวิธีการทางสถิติ การ

สุมตัวอยาง เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล การ

ประมาณคา การสรางเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนำเสนอขอมูล

เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน  การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบไคสแควร สหสัมพันธ การวิเคราะห

ถดถอยอยางงาย และอนุกรมเวลา การประยุกตใช

เทคนิคทางสถิติสำหรับการวิจัยดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมประยุกตทางดานสถิติ 

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 



 

    

151  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

5. SCS204 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 5. SCS114 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)  

 Systems Analysis and Design   Analysis and Design of Information Systems   

 ความหมายของระบบ วัตถุประสงค ขอบขายการ

วิเคราะหและออกแบบระบบ เทคนิคการรวบรวม

ขอเท็จจริง การวิเคราะหระบบและความตองการของ

ผูใชโดยอาศัยแผนภาพกระแสขอมูล คำอธิบาย

กระบวนการ ผังงานระบบ พจนานุกรมขอมูล และการ

ออกแบบสวนนำเขาขอมูล สวนแสดงผลและสวน

ติดตอกับผูใช การสรางตัวตนแบบ การนำไปใชงานการ

จัดทำคูมือ 

การใชงาน การบำรุงรักษา และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

  แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ 

องคประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

บทบาทและหนาท่ีของระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการภายในองคการ ผลกระทบตอสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ แนวคิด

และวิธีการวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ

สารสนเทศเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสราง

แบบจำลองของขอมูลและกระบวนการทำงาน การ

ออกแบบสวนติดตอกับผูใช โปรแกรมประยุกตท่ีใชใน

การวิเคราะหและออกแบบระบบ การประเมินผล

ระบบสารสนเทศ การจัดทำคูมือการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 

6. SCS102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 6. SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5)  

 Computer Programming   Basic Computer Programming   

 แนวความคิดพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม การเขียน

โปรแกรมเชิงโครงสราง  ขอมูลและชนิดขอมูล การ

เขียนนิพจน คําสั่งรับและแสดงผลขอมูล คําสั่ง

  ประวัติและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร แนวความคิด

พ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิง

โครงสราง ขอมูลและชนิดขอมูล การเขียนนิพจน 

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 
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กําหนดคา คําสั่งควบคุม ตัวแปร แถวลำดับหนึ่งมิติ

และสองมิติ การเขียนโปรแกรมแบบฟงกชัน การ

เขียนโปรแกรมแบบเรียกตัวเอง การกําหนดขอมูล

ชนิดโครงสราง ตัวชี้ และแฟมขอมูล 

คําสั่งรับและแสดงผลขอมูล คําสั่งกําหนดคา คําสัง่

ควบคุม ตัวแปร แถวลำดับหนึ่งมิติและสองมิติ การ

เขียนโปรแกรมแบบฟงกชัน การเขียนโปรแกรมแบบ

เรียกตัวเอง การกําหนดขอมูลชนิดโครงสราง ตัวชี้ 

และเชื่อมตอแฟมขอมูล 

7. SCS101 การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 7. SCS116 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 4(2-4-6)  

 Problem-Solving by Algorithms   Algorithms and Data Structures   

 ปญหากับการแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี  การวิเคราะห

ปญหาเพ่ือหาขอบเขต ปญหา ขอมูลเขา ขอมูลออก 

และกระบวนการ การเขียนขั้นตอนวิธีดวยผังงาน 

และรหัสเทียม  

การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบลำดับ แบบตัดสินใจ 

แบบวนซ้ำ และแบบฟงกชัน  ขั้นตอนวิธีกับการเขียน

โปรแกรม 

  ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล การแกปญหาดวย

ขั้นตอนวิธี การวิเคราะหปญหา การเขียนขั้นตอนวิธี

ดวยผังงาน และรหัสเทียม ความรูเกี่ยวกับโครงสราง

ขอมูล โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน โครงสรางขอมูล

ไมเชิงเสน การเรียงลำดับและการคนหาขอมูล การ

วิเคราะหประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ฝกปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหาขั้นตอนวิธีและโครงสราง

ขอมูล 

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 

8. SCS214 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 8. SCS117 สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

 Computer Organization and Architecture   Computer Architecture and Operating 

Systems 

  

 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  โครงสรางและหนาท่ีการ

ทำงาน วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร  ระบบ

คอมพิวเตอร  สวนประกอบและหนาท่ีของเครื่อง

  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร โครงสราง สวนประกอบ

และหนาท่ีการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร หนวย

ประมวลผลกลาง วิธีคำนวณทางคณิตศาสตรของ
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คอมพิวเตอร ระบบบัส  หนวยความจำภายใน  

หนวยความจำแคช  หนวยความจำภายนอก  การนำ

ขอมูลเขาและการสงขอมูล  การสนับสนุนของ

ระบบปฏิบัติการ   หนวยประมวลผลกลาง  วิธี

คำนวณทางคณิตศาสตรของเครื่องคอมพิวเตอร

คุณลักษณะและหนาท่ีของชุดคำสั่ง กรณีศึกษาคำสั่ง

ภาษาเครื่อง และภาษาแอสเซมบล ี

เครื่องคอมพิวเตอรคุณลักษณะและหนาท่ีของ

ชุดคำสั่ง หนาท่ีของระบบปฏิบัติการ การจัดการ

กระบวนการ การจัดการหนวยความจำ ระบบแฟม 

ระบบตัวเลข ทฤษฎีลอจิก วงจรพ้ืนฐานทางลอจิก 

9. SCS213 หลักการระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 9. SCS202 ระบบฐานขอมูล 4(2-4-6)  

 Principles of Database Systems   Database Systems   

 หลักการและความหมาย องคประกอบ ความสำคัญ

ของระบบฐานขอมูล แบบจำลองฐานขอมูล การ

ออกแบบและการนอรมัลไลเซชนัสำหรับฐานขอมูล

เชิงสัมพันธ  

การจัดการฐานขอมูลเบื้องตน และฝกปฏิบัติการใช

งานโปรแกรมในการสรางระบบฐานขอมูล แนวคิด

เบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูลขนาดใหญ 

  แนวคิดพ้ืนฐานหลักการและสถาปตยกรรมของระบบ

ฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การ

ทำใหเปนบรรทัดฐาน การจัดการทรานแซกชั่น เพ่ือ

รองรับภาวะการเขาถึงขอมูลพรอมกัน บูรณภาพของ

ฐานขอมูล ความปลอดภัยของฐานขอมูล และการกู

คืน ตลอดจนการประยุกตใชฐานขอมูลเพ่ือพัฒนา

ระบบงานรวมถึงประเด็นการจัดการฐานขอมูลท่ี

นาสนใจ  ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม

ประยุกตดานระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS) 

และภาษา SQL สำหรับจัดการฐานขอมูล  แนวคิด

เบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูลขนาดใหญ และ NoSQL 

 

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 
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10. SCS206 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 10. SCS206 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5)  

 Software Engineering   Software Engineering   

 หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร ความหมายและ

คุณลักษณะของซอฟตแวร  สถาปตยกรรมซอฟตแวร 

วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร   การวิเคราะหความ

ตองการของซอฟตแวร การพัฒนาซอฟตแวร และ

แบบจำลองการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบและ

การบำรุงรักษาซอฟตแวร  การจัดทำเอกสาร คูมือ

ประกอบการพัฒนาซอฟตแวร การบริหารโครงการ

ซอฟตแวร มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

ซอฟตแวร 

  หลักการพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร การ

วางแผน การจัดการ การควบคุมขั้นตอนใน

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การประเมินคาใชจาย

ในการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การ

บำรุงรักษาซอฟตแวร การบริหารจัดการโครงการ 

การติดตามการประเมินผลโครงการการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง และการปดโครงการ กรณีศึกษาการ

บริหารจัดการตามหลักการวิศวกรรมซอฟตแวร ใช

โปรแกรมประยุกตสำหรับวิศวกรรมซอฟแวร 

 ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

11. SCS208 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 11. SCS208 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

 Data Communication and Computer Network 

Systems 

  Data Communication and Computer Network 

Systems 

  

 ประวัติและพัฒนาการของระบบการสื่อสารขอมูล 

ระบบการสื่อสารขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

พ้ืนฐานการสื่อสารขอมูล โทโพโลยี ทิศทางการสง

ขอมูล สถาปตยกรรมเครือขายโอเอสไอ และทีซีพี/ไอ

พี สัญญาณอนาลอกและดิจิทัล การเขารหัสและการ

มอดดูเลสสัญญาณ การสงขอมูลดิจิทัล การเชื่อมตอ

และสงขอมูลดวยเอดีเอสแอล เราทเตอร ตัวกลางท่ี

  ประวัติและพัฒนาการของระบบการสื่อสารขอมูล 

ระบบการสื่อสารขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

พ้ืนฐานการสื่อสารขอมูล โทโพโลยี ทิศทางการสง

ขอมูล สถาปตยกรรมเครือขายโอเอสไอ และทีซีพี/ไอ

พี สัญญาณอนาลอกและดิจิทัล การเขารหัสและการ

มอดดูเลสสัญญาณ การสงขอมูลดิจิทัล การเชื่อมตอ

และสงขอมูลดวยเอดีเอสแอล เราทเตอร ตัวกลางท่ี

 ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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ใชในการสื่อสารขอมูล การมัลติเพล็กซสัญญาณ การ

จัดการขอมูลและการตรวจสอบความผิดพลาดใน 

การสงขอมูล กรณีศึกษาการติดต้ัง ระบบเครือขาย 

แบบเพียรทูเพียร และไคลเอนท/เซิรฟเวอร 

ใชในการสื่อสารขอมูล การมัลติเพล็กซสัญญาณ การ

จัดการขอมูลและการตรวจสอบความผิดพลาดในการ

สงขอมูล การประยุกตใชเครื่องมือและฝกปฏิบัติการ

จำลองเครือขาย 

12. SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ 3(2-2-5) 12. SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ 3(2-2-5)  

 Responsive Web Design and Development   Responsive Web Design and Development   

 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจเพ่ือใหสามารถ

แสดงผลบนหนาจอของอุปกรณท่ีมีขนาดแตกตางกัน

ได ศึกษาเฟรมเวิรคท่ีเกี่ยวของ เครื่องมือสำหรับ

พัฒนาเว็บ กำหนดกฎในการแสดงผลหนาจอ การ

ประมวลผลบนหนาจอของอุปกรณประเภทตางๆ 

  ความรูเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บ การสราง

เว็บเพจ การกำหนดรูปแบบเว็บเพจดวยสไตลชีท การ

ใสภาพและวิดีโอ การกำหนดเลยเอาทของเว็บเพจ 

การเชื่อโยงเว็บเพจ  การใชเฟรมเวิรคท่ีเกี่ยวของกับ

การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจแบบเรสพอนซีพ

เพ่ือใหเว็บเพจสามารถแสดงผลบนหนาจอของ

อุปกรณท่ีมีขนาดแตกตางกันได 

 ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

   13. SCS216 การศึกษาเรียนรูชุมชน 2(1-2-3)  

    Community Studies   

    ศึกษาเครื่องมือวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม วิธีการ

รูปแบบกระบวนการศึกษาชุมชน เรียนรูบริบทชุมชน

ในดานตาง ๆ ระบบความคิดการทำงาน 

ความสัมพันธในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ตลอดจนปญหา และปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

ชุมชน ศึกษาปญหาและความตองการในดาน

 เพ่ิมรายวิชาให

สอดคลองกับ

เปาหมายการ

บริการชุมชน 



 

    

156  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิเคราะหกำหนดและวางแผน

พัฒนาชุมชนรวมกัน 

   14. SCS217 การศึกษาวิเคราะหปญหาชุมชน 2(1-2-3)  

    Analytical Study of Community Issues   

    ศึกษาหลักการ วิธีการวิเคราะหปญหาและความ

ตองการในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของชุมชน 

การวิเคราะหจากเอกสาร และการวิเคราะห

ภาคสนาม ฝกปฏิบัติการวิเคราะหสภาพปญหาชุมชน 

ฝกวิเคราะหและออกแบบนวัตกรรม 

 เพ่ิมรายวิชาให

สอดคลองกับ

เปาหมายการ

บริการชุมชน 

15. SCS205 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 15. SCS218 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 4(2-4-6)  

 Object-Oriented Analysis and Design   Object Oriented Design and Programming   

 แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการพ้ืนฐานเชิงวัตถุ คลาส 

วิธีการและคุณสมบัติ การถายทอดคุณสมบัติการ

หอหุม คุณสมบัติโพลิมอรฟซึม การวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการและแนวคิดในการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ 

  แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการพ้ืนฐานเชิงวัตถุ คลาส เมธ

อดและคุณสมบัติ กระบวนการ Abstraction 

กรรมวิธีโพลีมอรฟซ่ึม การโอเวอรโหลดดิงสและโอ

เวอรไรดิงส การหอหุมแพ็คเกจ  การสรางสวน

ปฏิสัมพันธกับผูใชและการใชคำสัง่การปอนและการ

แสดงผลลัพธของขอมูล การถายทอดคุณลักษณะของ

คลาส การควบคมุการเขาถึงขอมูล การจัดการกับ

ความผิดปกติ การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุดวย 

UML หลักการและแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิง

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 
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วตัถุ ฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การ

เชื่อมตอกับฐานขอมูล 

16. SCS335 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสำหรับองคกร 3(2-2-5) 16. SCS219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสำหรับองคกร 3(2-2-5)  

 Application Development for Enterprises   Web Application Development for 

Enterprises 

  

 ศึกษาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรในองคกร 

การพัฒนาระบบเพ่ือประยุกตใชสำหรับองคกร 

  ศึกษาเฟรมเวิรค ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตบนเว็บ และติดตอฐานขอมูล การอัพโหลด

ไฟล การทำ Authentication ศึกษาและออกแบบ

ระบบงานคอมพิวเตอรในองคกรและพัฒนาระบบเพ่ือ

ประยุกตใชสำหรับองคกร การพัฒนาระบบเชิงธุรกิจ

เพ่ือประยุกตใชสำหรับองคกรและติดต้ังซอฟแวรขึ้น

บนเซิรฟเวอร 

 ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

16. SCS333 การพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง 3(2-2-5) 17. SCS220 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขั้นสูง 3(2-2-5)  

 Advanced Programming Development   Advanced Software Programming 

Development 

  

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการ

ออกแบบและเขียนโปรแกรม โดยใชภาษาเชิงวัตถุ

หรือภาษาคอมพิวเตอรระดับสูงท่ีนิยมใชในปจจุบัน 

ฝกเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล เพ่ือพัฒนา

ระบบงานคอมพิวเตอร 

 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบและรูปแบบ

ภาษาโปรแกรมขั้นสูงท่ีใช การสรางโปรแกรม

เชื่อมโยงกับผูใชแบบกราฟก และการทำงานตาม

เหตุการณ การวิเคราะห การออกแบบ และเขียน

โปรแกรมเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน 

 ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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18. SCS215 ความม่ันคงของระบบเครือขายและสารสนเทศ 3(2-2-5) 18. SCS221 ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 3(2-2-5)  

 Network and Information Security   Cyber Security   

 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับความม่ันคงของระบบ

เครือขายและสารสนเทศ  

ภัยคุกคามตางๆ จากเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ เทคโนโลยีและอัลกอริทึมความม่ันคงใน

ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ระบบไรสาย

และระบบคลาวด การเขาและถอดรหัส กรรมวิธี

รับรองความม่ันคง ขอบเขตการปองกันจาก

ซอฟตแวรท่ีประสงครายตอระบบ ไวรัส ลอจิกบอมบ 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร รวมถึงรูกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ

เครือขายและสารสนเทศ ภัยคุกคามตาง ๆ บนระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร ระบบไรสายและระบบคลาวด 

การเขาและถอดรหัส กรรมวิธีรับรองความปลอดภัย

ขอบเขตการปองกันจากซอฟตแวรท่ีประสงครายตอ

ระบบ อาชญากรรมคอมพิวเตอร รวมถึงรูกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์และการกระทำผิดทาง

คอมพิวเตอร กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส และกฎหมายการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร องคกรท่ีควบคุมดูแลมาตรฐานการ

ทำงานและจรรยาบรรณทางวิชาชพี ความเสี่ยงจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร 

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 

19. SCS343 หลักการใหบริการคอมพิวเตอรสำหรับองคกร 3(2-2-5) 19. SCS222 ทักษะการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3)  

 Principles of Computer Services for 

Enterprises 

  Communication Skills for Computer 

Scientists 

  

 หลักการใหบริการในองคกร ฝกและพัฒนาทักษะการ

คนควาความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของในการ

ทำงาน การอานขาว บล็อก เว็บไซต และความรูท่ี

เกี่ยวกับวิชาชีพดานวิทยาการคอมพิวเตอร การเขียน

  หลักการท่ัวไปของการสื่อสาร เทคนิคการ

ติดตอสื่อสาร การสื่อสารภายในทีมพัฒนาซอฟตแวร 

การสื่อสารกับผูใชงาน การจัดการและดำเนินการ

ประชุม การใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร 

 ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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รายงาน การนำเสนองาน ศึกษาศพัทเทคนิคดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร การอานคูมือการใชงาน

ซอฟทแวรและระบบงาน 

การเขียนรายงาน การอานและเขียนบทความเชิง

วิชาการดานคอมพิวเตอรและนำเสนอพรอมอภิปราย

ประเด็นหัวขอทางดานคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษ 

20. SCS332 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 20. SCS332 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

 Research Methodology for Computer Science   Research Methodology for Computer Science   

 ศึกษาคนควา โครงงาน บทความทางวิชาการ สิ่ง

ตีพิมพ และหัวขอวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอรท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการฝกเขียน

บทความ โครงงาน งานวิจัย และนำเสนออภิปรายท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพรองคความรู

ผานสื่อตางๆ ท้ังออนไลน และออฟไลน 

  แนวคิดการวิจัยดานระบบคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ ศึกษาคนควาบทความวิจัย บทความทาง

วิชาการ สิ่งตีพิมพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล การจัดทำรายงาน

เพ่ือนำเสนอในการประชุมวิชาการและการเขียน

บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ และเผยแพรองคความรูผาน

สื่อตางๆ ท้ังออนไลน และออฟไลน จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบของผูวิจัยท่ีมีตอตนเอง และสังคม 

 ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

   21. SCS410 การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอรและบริการชุมชน 3(2-2-5)  

    Computer Innovation Development and 

Community Services 

  

    การทำโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

เสริมสรางประสบการณของผูเรียนผานการทำงาน

รวมกับชุมชนเพ่ือเปนการเสริมสรางทักษะชีวิตและ

ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

 

 เพ่ิมรายวิชาให

สอดคลองกับ

เปาหมายการ

บริการชุมชน 
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กลุมวิชาเลือก 

22. SCS334 การประมวลผลบนคลาวด 3(2-2-5) 22. SCS334 การประมวลผลบนคลาวด 3(2-2-5)  

 Cloud Computing   Cloud Computing   

 สถาปตยกรรม และการประมวลผลบนคลาวด ภาษา

และเครื่องมือ การเรียกใชวิธีระยะไกล การเชื่อมตอ

ฐานขอมูล บริการตั้งชื่อและสารบบ เพ่ือการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตบนคลาวด 

  สถาปตยกรรม และการประมวลผลบนคลาวด ภาษา

และเครื่องมือ การเรียกใชวิธีระยะไกล การเชื่อมตอ

ฐานขอมูล บริการตั้งชื่อและสารบบ เพ่ือการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตบนคลาวด ใชคลาวดดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ใชคลาวดดานแพลตฟอรม ใช

คลาวดดานซอฟแวร การคำนวณแบบคูขนาน 

 ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

23. SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 23. SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5)  

 Mobile Application Development   Mobile Application Development   

 ศึกษาเทคโนโลยี เพ่ือใชพัฒนาแอปพลิเคชันบน

อุปกรณเคลื่อนท่ี ศึกษาภาษาและซอฟตแวรท่ีนิยมใช

ในปจจุบัน และประยุกตใชงานในการสรางและ

ออกแบบแอปพลิเคชัน รวมท้ังการจัดการขอมูลบน

อุปกรณและเซิรฟเวอร 

  พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใชพัฒนาแอปพลิเคชันบน

อุปกรณเคลื่อนท่ีท้ังรูปแบบออนไลนและออฟไลน 

ภาษาและซอฟตแวรท่ีนิยมใชในปจจุบัน และ

ประยุกตใชงานในการสรางและออกแบบแอปพลิเค

ชัน การทำระบบยืนยันตัวตน การอัปโหลดขอมูล 

การจัดการขอมูลบนอุปกรณเคลื่อนท่ีและเชื่อมตอกับ

เซิรฟเวอร การทำงานเชื่อมตอระหวางแอปพลิชันกับ

สื่อโซเชียลท่ีนิยมใชในปจจุบันรวมกับเซิรฟเวอรท่ี

พัฒนาขึ้น เผยแพรแอปพลิเคชันบนแพลตฟอรมท่ี

ไดรับความนิยมในปจจุบัน 

 ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 



 

    

161  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

24. SCS340 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5) 24. SCS340 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)  

 Internet of Things   Internet of Things   

 ความหมาย โอกาสและความทาทาย อุปสรรค และ

การประยุกตใชอินเทอรเน็ต 

ในทุกสิ่ง กรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวของของอินเทอรเน็ตใน

ทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ การออกแบบ 

ในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสรางและการปรับ

ใช และพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอินเทอรเน็ตในทุก

สิ่ง 

  แนวคิดท่ีเกี่ยวของของอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความหมาย โอกาสและความทาทาย อุปสรรค และ

การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและ

เครื่องมือ การออกแบบในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ 

การสรางและการปรับใช และพัฒนาแอปพลิเคชัน

สำหรับอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง ฝกใชบอรด

คอนโทรลเลอร เพ่ือควบคุมอุปกรณและเซ็นเซอรใน

การติดตอกับเซิรฟเวอร การควบคุมระยะใกลและ

ระยะไกล เก็บบันทึกและแสดงผลขอมูลอนุกรมเวลา

ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 

   25. SCS345 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล 3(2-2-5)  

    Data Science Fundamentals   

    หลักการจัดเก็บ จัดการ และวิเคราะหขอมูล เพ่ือนำ

ขอมูลมาใชประโยชนชวยในการตัดสินใจ โดยบูรณา

การความรูเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะหขอมูล การ

ไดมาซ่ึงขอมูล การจัดระเบียบขอมูล การแสดงและ

ออกแบบขอมูลดวยแผนภาพ  การเลือกแผนภูมิตางๆ 

ท่ีเหมาะสม เชน ฮิสโตรแกรม แผนภูมิการกระจาย 

แผนภูมิเสน แผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิ

 เพ่ิมรายวิชากลุม

วิชาเลือก เพ่ือให

รายวิชาใน

หลักสูตรมีความ

ทันสมัยมากขึ้น 
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ตนไม แผนภูมิเครือขาย กราฟสตรีม แผนภูมิตัวชี้วัด

ผลงาน แผนท่ี แผนภูมิปฏิสัมพันธ เครื่องมือท่ีใช

แสดงขอมูล ตลอดจนการอธิบายแผนภูมิ  การเรียนรู

ของเครื่อง ซ่ึงประกอบดวยวิธีการ กระบวนการ 

อัลกอริทึม การจัดการขอมูลขนาดใหญ การเรียนรู

เชิงลึก และระบบทางวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือหาความรู

จากขอมูลหลากหลายรูปแบบ ท้ังจัดเก็บเปนระเบียบ

และไมเปนระเบียบ ฝกใชซอฟตแวรเกี่ยวกับการ

จัดการขอมูล 

26. SCS342 การคลังขอมูล 3(2-2-5) 26. SCS346 เทคโนโลยีคลังและเหมืองขอมูล 3(2-2-5)  

 Data Warehousing   Data Warehouse and Data Mining 

Technology 

  

 ความหมายของคลังขอมูล สถาปตยกรรมคลังขอมูล 

การออกแบบคลังขอมูล การสรางตัวแบบขอมูลแบบ

หลายมิติ การประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน 

การไดมาซ่ึงขอมูลสำหรับคลัง  การบูรณาการ

สารสนเทศ การจัดการเมตาดาตาของคลัง  การ

ประยุกตคลังขอมูลและการพัฒนา 

  แนวคิดเกี่ยวกับคลังขอมูล ลักษณะของคลังขอมูล 

สถาปตยกรรมของคลังขอมูล เทคนิคการออกแบบ

และพัฒนาคลังขอมูล โครงสรางการจัดเก็บขอมูล 

การรวมขอมูลและการออกแบบขอมูลเพ่ือจัดเก็บ

ภายในคลังขอมูล การสรางขอมูลท่ีมีคุณภาพ แนวคิด

พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับเหมืองขอมูลกระบวนการจัดหา 

การวิเคราะห การกรองขอมูล ขั้นตอนการคนหา

ความรู การเรียนรูรูปแบบ แนวทางและความสัมพันธ

ท่ีซอนอยูในชุดขอมูล กฎเชื่อมโยง การแบงประเภท

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 
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ขอมูล การแบงกลุมขอมูล การจัดเก็บ และการ

นำเสนอสารสนเทศท่ีมุงเนนความตองการของ

ผูใชงาน ฝกใชโปรแกรมประยุกตจัดการขอมูล 

   27. SCS347 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)  

    Big Data Analytics in Business   

    ศึกษากระบวนการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพ่ือ

คนหารูปแบบความสัมพันธท่ีซอนอยูภายในขอมูล 

ไดแก หาสิ่งท่ีเชื่อมโยง หาแนวโนมทางการตลาด หา

ความตองการของลูกคา และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปน

ประโยชนทางธุรกิจ การจัดกลุม และการประเมินผล

ขอมูล โดยวิธีการเรียนรูแบบมีผูสอนและแบบไมมี

ผูสอน ผลการวิเคราะหสามารถนำไปสูแผนการตลาด 

การปรับปรุงการทำงานใหมีประสิทธิภาพ และ

ประโยชนในดานอ่ืนๆ โดยใชซอฟตแวร และ

เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห 

 เพ่ิมรายวิชากลุม

วิชาเลือก เพ่ือให

รายวิชาใน

หลักสูตรมีความ

ทันสมัยมากขึ้น 

   28. SCS348 เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง 3(2-2-5)  

    Virtual Media Technology   

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 

ความหมาย หลักการวิธีการทำงาน แนวคิด 

โครงสรางองคประกอบ ประเภท เครื่องมือท่ีใช

สำหรับการสรางเทคโนโลยีเสมือนจริง บทบาทและ

 เพ่ิมรายวิชากลุม

วิชาเลือก เพ่ือให

รายวิชาใน
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ประยุกตใชงาน ความรูเบื้องตนและความแตกตาง

ของโลกเสมือนจริงกับเทคโนโลยีเสมือนจริง การ

วิเคราะหออกแบบ การสรางและพัฒนาเทคโนโลยี

เสมือนจริง 

หลักสูตรมีความ

ทันสมัยมากขึ้น 

29. SCS324 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 29. SCS349 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่องจักร 3(2-2-5)  

 Artificial Intelligence   Artificial Intelligence and Machine Learning   

 ความหมายและวัตถุประสงคของปญญาประดิษฐ 

สาขาของปญญาประดิษฐ ปญหาพ้ืนฐานของ

ปญญาประดิษฐ พ้ืนฐานดานตรรก องคประกอบ 

และกระบวนการของระบบการรูโดยใชเหตุผลอยาง

อัตโนมัติ แคลคูลัสเพรดดิเคท การเขาใจภาษามนุษย 

การประมวลผลภาพ หุนยนต เทคนิคท่ีใชสำหรับ

ปญญาประดิษฐ การแทนความรู การคนหา การ

อนุมานและการคนหา ตัวอยางการประยุกตใช

ปญญาประดิษฐ 

  องคประกอบและกระบวนการของปญญาประดิษฐ 

ระบบการรูโดยใชเหตุผลอยางอัตโนมัติ การเขาใจ

ภาษามนุษย เทคนิคท่ีใชสำหรับปญญาประดิษฐ การ

แทนความรู การคนหา การอนุมานและการคนหา  

การจำแนกการเรียนรูของเครื่องจักรแบบมีผูสอน 

ไดแก การแบงประเภท การถดถอยเชิงเสน การ

ถดถอยโลจิสติก คาผิดปกติ ซัพพอรตเวกเตอรแม

ชชีน โครงขายประสาทเทียม  การเลือกแบบจำลอง

และคุณลักษณะ ตนไมตัดสินใจ และการเรียนรูแบบ

ไมมีผูสอน การลดมิติของขอมูล การวิเคราะห

องคประกอบหลัก การตรวจสอบไขว การประเมินผล

การทำนาย และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของการประยุกตใช

ของการเรียนรูของเครื่องจักรเพ่ืองานดานตางๆ 

 

 

 ปรับชื่อรายวิชา 

เนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 
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   30. SCS350 การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

    Business Management with Computers   

    การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการจัดการธุรกิจ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับการดำเนินธุรกิจ การ

ประยุกตใชการสื่อสารขอมูลและเครือขายเพ่ือการใช

งานในธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การทำธุรกิจ

ผานระบบออนไลนและการใชสังคมเครือขายในการ

จัดธุรกิจ แนวทางการจัดการธุรกิจบริการและ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

การนำมาประยุกตใชงานในการจัดการธุรกิจ 

 เพ่ิมรายวิชากลุม

วิชาเลือก เพ่ือให

รายวิชาใน

หลักสูตรมีความ

ทันสมัยมากขึ้น 

   31. SCS351 ระบบฐานขอมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห 3(2-2-5)  

    Graph Database Systems for Analytics   

    การสรางฐานขอมูลขนาดใหญตามหลักการและ

ทฤษฎีของกราฟเพ่ืออำนวยความสะดวกในการคนหา 

จัดเก็บ และการเชื่อมตอความสัมพันธระหวางขอมูล

ตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เพ่ืออำนวยความ

สะดวกในการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลเชิงลึก 

ฝกใชประยุกตสำหรับการวิเคราะหขอมูลกราฟ 

 

 

 เพ่ิมรายวิชากลุม

วิชาเลือก เพ่ือให

รายวิชาใน

หลักสูตรมีความ

ทันสมัยมากขึ้น 
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   32. SCS352 เทคโนโลยีเกิดใหมดานวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 

3(2-2-5)  

    Emerging Technologies in Computer Science 

and Technology 

  

    ศึกษาแนวคิด เทคนิค ขั้นตอน กระบวนการในการ

ทำงานของเทคโนโลยีเกิดใหมในปจจุบันและไดรบั

ความนิยมในการนำมาใชงาน โดยเทคโนโลยีนั้นจะ

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนานวัตกรรม

ท่ีเกี่ยวของกับศาสตรดานวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึง

จะชวยใหการพัฒนานวัตกรรมทำไดอยางทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   โดยครอบคลุมท้ังทางดาน

ฮารดแวร ซอฟตแวร และกระบวนการทำงาน จัดทำ

กรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีท่ีเกิดใหมมา

ประยุกตใชงาน 

 เพ่ิมรายวิชากลุม

วิชาเลือก เพ่ือให

รายวิชาใน

หลักสูตรมีความ

ทันสมัยมากขึ้น 

   33. SCS353 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

    Human-Computer Interaction   

    แนวคิดและความสำคัญของการปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับคอมพิวเตอร แบบจำลองการรูจำในการ

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การ

ออกแบบหนาจอ หลักการและแนวทางท่ีเกี่ยวของกับ

การออกแบบประสบการณผูใช ความสำคัญและ

 เพ่ิมรายวิชากลุม

วิชาเลือก เพ่ือให

รายวิชาใน

หลักสูตรมีความ

ทันสมัยมากขึ้น 
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ปจจัยท่ีสงผลตอประสบการณผูใช ประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอรและการออกแบบประสบการณผูใชใน

ปจจุบัน แนวโนมของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษย

และคอมพิวเตอรและการออกแบบประสบการณผูใช

ในสังคมดิจิทัล การฝกทักษะใชโปรแกรมประยุกต

เพ่ือการออกแบบประสบการณผูใช 

34. SCS339 การแสดงผลขอมูลดวยภาพและคอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 34. SCS354 คอมพิวเตอรกราฟกสและการประมวลผลภาพ 3(2-2-5)  

 Data Visualization and Computer Graphics   Computer Graphics and Image Processing   

 ฮารดแวรและซอฟตแวรสำหรับการสรางภาพดวย

คอมพิวเตอร ทฤษฎีพ้ืนฐาน การแสดงภาพกราฟกส

แบบเวกเตอร และราสเตอร เคร่ืองมือและเทคนิค

ของการสรางภาพ กราฟกสแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 

การแปลงภาพ 2 มิติและ 3 มิติ การซอนและลด

ขอมูลภาพ การใหสีและ การแรเงา การสราง

ภาพเคลื่อนไหว และการโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ การ

แสดงภาพกราฟกสจากเซตของขอมูล 

 

 

  ทฤษฎีการแสดงภาพกราฟกสแบบเวกเตอรและ

ราสเตอร เครื่องมือและเทคนิคของการสรางภาพ

กราฟกส การแปลงภาพ 2 มิติและ 3 มิติ การซอน

และลดขอมูลภาพ การแสดงภาพกราฟกสจากเซต

ของขอมูล ฝกใชโปรแกรมประมวลผลภาพ พ้ืน

ฐานความรูเบื้องตนของระบบประมวลผลภาพ การ

เห็นและโมเดลคณิตศาสตรของภาพการประมวลผล

สัญญาณแบบหลายมิติ การแซมปลิ้ง และการใหคา

เชิงตัวเลขฟูเรียทรานฟอรมและคุณสมบัติภาพ และ

ทำใหภาพดีขึ้น การบีบอัดรูปภาพ และการโปรแกรม

ท่ีเกี่ยวของ 

 

 ปรับชื่อรายวิชา 

เนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 
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   35. SCS355 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2-5)  

    Geographic Information System   

    พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ แนวคิดและหลักการของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ขอมูลและฐานขอมูลใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แบบจำลองขอมูล

ราสเตอรและเวคเตอร การนำเขา สืบคน การ

แสดงผลและการแกไขขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การประมวลผล

ขอมูล ทางภูมิศาสตรพ้ืนฐาน การวิเคราะหการ

ซอนทับ การประมาณคาในชวงเชิงพ้ืนท่ี 

 เพ่ิมรายวิชากลุม

วิชาเลือก เพ่ือเปน

ตัวเลือกสำหรับ

สาขาวิชาอ่ืน 

กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 

36. SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 1(45) 36. SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 1(45)  

 Preparation for Cooperative Education in 

Computer Science 

  Preparation for Cooperative Education in 

Computer Science 

  

 จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษา กอน

การฝกสหกิจศึกษาดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยมี

การพัฒนานักศึกษา ท้ังดานความรู เจตคติ และ

ทักษะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพในรูปแบบตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับงานดานคอมพิวเตอร 

  จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษา กอน

การฝกสหกิจศึกษาดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยมี

การพัฒนานักศึกษา ท้ังดานความรู เจตคติ และ

ทักษะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพในรูปแบบตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับงานดานคอมพิวเตอร 
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37. SCS407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 6(640) 37. SCS407 การฝกสหกิจศึกษาดานวิทยาการคอมพิวเตอร 6(640)  

 Co-operative Education in Computer Science   Cooperative Education in Computer Science   

 จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชพี

ดานคอมพิวเตอรในหนวยงานของภาครัฐ และเอกชน 

  จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีทักษะและฝก

ประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรในหนวยงาน

ของภาครัฐและเอกชน เปนท่ียอมรับมีมาตรฐานใน

ตลาดแรงงาน ศกึษา พัฒนา ทดสอบ และติดต้ัง 

ตลอดจนจัดทำคูมือการใชระบบงานหรืองานวิจัย 

หรือสิ่งประดิษฐดานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ี

สอดคลองกับงานจริง 

 ปรับเนื้อหาและ

คำอธิบายรายวิชา 

38. UBI101 การสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม 7(640) 38. UBI101 การสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม 7(640)  

 Building and Expanding Start-Ups’ 

Performance 

  Building and Expanding Start-Ups’ 

Performance 

  

 การฝกปฏิบัติ เพ่ือการเปนผูประกอบการใหม โดย

การวิเคราะหศักยภาพขององคกรธุรกิจ การวิเคราะห

ความเปนไปไดในการลงทุน การสรางแบรนด กลยุทธ

การบริหารธุรกิจใหประสบความสำเร็จ การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

การทำธุรกิจ การเขียนแบบจำลองธุรกิจ การทำธุรกิจ

เพ่ือสังคม การดำเนินงานตามบรรษัทภิบาล ตลอดจน

การใชสื่อสังคมออนไลนในการบริหารจัดการธุรกิจ 

  การฝกปฏิบัติ เพ่ือการเปนผูประกอบการใหม โดย

การวิเคราะหศักยภาพขององคกรธุรกิจ การวิเคราะห

ความเปนไปไดในการลงทุน การสรางแบรนด กลยุทธ

การบริหารธุรกิจใหประสบความสำเร็จ การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

การทำธุรกิจ การเขียนแบบจำลองธุรกิจ การทำธุรกิจ

เพ่ือสังคม การดำเนินงานตามบรรษัทภิบาล ตลอดจน

การใชสื่อสังคมออนไลนในการบริหารจัดการธุรกิจ 

 เพ่ิมตัวเลือกการ

ฝกประสบการณ

วิชาชีพ 
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และแนะนำแนวทางการประกอบธุรกิจจากผูท่ีมี

ประสบการณ 

และแนะนำแนวทางการประกอบธุรกิจจากผูท่ีมี

ประสบการณ 
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ภาคผนวก ฌ 

แผนบรหิารความเสี่ยง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานการบริหารอาจารย  

1.อัตรากำลังใหเหมาะสมกับภาระงาน อัตรากำลังท่ีอาจจะขาดหรือเกินภาระงาน 

2.จรรยาบรรณของอาจารย ไมเปนแบบอยางท่ีดีในการดำเนินชิวิตในวิชาชีพคร ู

ความเสี่ยงดานการวิจัย   

1. เงินทุนสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค จำนวนผูขอทุนสนับสนุนงานวิจัยรายใหมมีจำนวนนอย 

2. ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการระหวางบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 1 .  จ ำนวนง านว ิ จ ั ยท ี ่ เ ก ิ ด จ ากกา รบ ู รณากา ร  จ ากกา รบร ิ ก า ร ว ิ ช าการ  

การจัดการเรียนการสอน มีจำนวนนอย 

2. ขาดการนำผลการวิจัยไปใชกับการบริการวิชาการท่ีย่ังยืน 

3. คุณภาพของแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานของบุคลากร จำนวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมีนอย  

ความเสีย่งดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั                            

1. การควบคุมความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษามีเหตุทะเลาะวิวาท ทำรายรางกาย และสารเสพติด 

2. การปฏิบัติตนตามระเบียบและจรรยาบรรณของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

การปฏิบัติตนขัดตอระเบียบและจรรยาบรรณของบุคลากร 

ความเสีย่งดานการเงิน                                                               

การเบิกจายงบประมาณตามนโยบายกระทรวงการคลัง 

  

การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายกระทรวงการคลัง  
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปจจัยเสี่ยง 

ดานการเรียนการสอน   

1. ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ ขาดอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยีใหมๆ 

2. ระบบการรับนักศึกษา จำนวนนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

3. การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 1. จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน 

2. นักศึกษาใหมมีพ้ืนฐานความรูไมเพียงพอ 

4. คุณภาพและการพัฒนาอาจารย ทักษะที่อาจารยมีอาจไมเพียงพอตอแนวโนมของเทคโนโลยีใหมที่ตองการการปรับปรุง

ความรูทุกๆ ป และเทคโนโลยีมาและไปอยางรวดเร็ว 

5. กระบวนการสอนและการวางระบบผูสอน ขาดการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลนท่ีเปนแบบแผนอยางสมบูรณ 

6.การดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การดำเนินงานของหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขอมูลสารสนเทศท่ีใชเปนปจจุบัน ระบบสารสนเทศท่ีใชบริการงานหลักสูตรไมครบถวน 

เสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของคณะ  

การจัดทำโครงการท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรหรือกลยุทธของคณะ การเขียนโครงการไมสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรหรือกลยุทธของคณะ 

 

ความเสีย่งดานการปฏิบัติงาน                                                     

1.งานวิชาการและงานทะเบียน การใชโปรแกรมระบบจัดการขอมูลการจองรายวิชาและระบบจัดการชั้นเรียนยังไม

เสถียร 

2.การดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในบางตัวชี ้ว ัดไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานใหมของสกอ.  

3.การสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน ชมุชนทองถิ่น 

  

การดำเนินงานความรวมมือยังอยูในระยะเริ่มตน  
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

การกำหนดหร ื อสร  า งม าตรฐ านด  านศ ิ ลปะและว ัฒนธรรมและม ี ผล ง าน 

เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

ไ ม  ม ี ก า ร ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น ด  า น ศ ิ ล ป ะ แ ล ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ม ี ผ ล ง า น 

เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ดาน คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (S) ความเสี่ยงดานการเงิน (F) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (O)  และความเสี่ยงดาน

กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงดานใดมีคาระหวาง 20-25 ถือวาสูงมาก ถามีคาระหวาง 10-19 ถือวาสูง และ มีคาระหวาง 1-9 ถือวาปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบ

ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 

ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

เปาประสงคที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เปนที่ตองการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ 

ความเสี่ยงดานการบริหารอาจารย 

1 . อ ั ต ร า ก ำ ล ั ง ใ ห  เ ห ม า ะ ส ม กั บ 

ภาระงาน 

อัตรากำลังที่อาจจะขาดหรือเกินภาระ

งาน 

2 2 4 ความเสี่ยงยอมรับได 

2.จรรยาบรรณของอาจารย ไมเปนแบบอยางท่ีดีในการดำเนินชิวิตใน

วิชาชีพครู 

1 2 2 ความเสี่ยงยอมรับได 

ดานการเรียนการสอน 

1. ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ ขาดอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยีใหมๆ 2 3 6 ความเสี่ยงยอมรับได 

2. ระบบการรับนักศึกษา จ ำ น ว น น ั ก ศ ึ ก ษ า ไ ม  เ ป  น ไ ป 

ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

3. การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 1. จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน 4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

 2. น ักศึกษาใหมม ีพ ื ้นฐานความรู ไม

เพียงพอ 

3 2 6 ความเสี่ยงยอมรับได 

4. คุณภาพและการพัฒนาอาจารย ทักษะที ่อาจารยมีอาจไมเพียงพอตอ

แนวโนมของเทคโนโลยีใหมที ่ตองการ

การปร ับปร ุ งความร ู ท ุกๆ ป   และ

เทคโนโลยีมาและไปอยางรวดเร็ว 

3 2 6 ความเสี่ยงยอมรับได 
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบ

ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 

ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

5. กระบวนการสอนและการวางระบบ

ผูสอน 

ขาดการบริหารจัดการการเรียนการสอน

แบบออนไลน ท ี ่ เป นแบบแผนอย าง

สมบูรณ 

2 2 4 ความเสี่ยงยอมรับได 

6 .  ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง ห ล ั ก ส ู ต ร 

ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง ห ล ั ก ส ู ต ร 

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2 3 6 ความเสี่ยงยอมรับได 

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน ระบบสารสนเทศท ี ่ ใช บร ิ การงาน

หลักสูตรไมครบถวน 

4 2 8 ความเสี่ยงยอมรับได 

ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของคณะ 

ก า ร จ ั ด ท ำ โ ค ร ง ก า ร ท ี ่ ต อ บ ส น อ ง 

ตอยุทธศาสตรหรือกลยุทธของคณะ 

การเขียนโครงการไมสามารถตอบสนอง

ต  อ ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  ห รื อ 

กลยุทธของคณะ 

3 3 9 ความเสี่ยงยอมรับได 

ความเสีย่งดานการปฏิบัติงาน                                                    

1. งานวิชาการและงานทะเบียน การใชโปรแกรมระบบจัดการขอมูลการ

จ อ ง ร า ย ว ิ ช า แ ล ะ ร ะ บ บ 

การจัดการชั้นเรียนยังไมเสถียร 

2 2 4 ความเสี่ยงยอมรับได 
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบ

ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 

ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

2. การดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

การดำเน ินงานการประก ันค ุณภาพ

การศึกษาในบางตัวชี ้วัดไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานใหมของสกอ.  

2 3 6 ความเสี่ยงยอมรับได 

3. การสรางความรวมมือทางว ิชาการ

ระหวางหนวยงาน ชุมชนทองถิ่น 

การดำเนินงานความรวมมือยังอยู ใน

ระยะเริ่มตน 

3 2 6 ความเสี่ยงยอมรับได 

เปาประสงคที่ 2 การใหบริการวิชากรไดตามความตองการของชุมชน ทองถิ่น และการแสดงผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

ความเสี่ยงดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ก า ร ก ำ ห น ด ห ร ื อ ส ร  า ง ม า ต ร ฐ า น 

ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน

ท่ียอมรับในระดับชาติ 

ไมมีผลงานที่เปนไปตามมาตรฐานดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมเปนที ่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

4 1 4 ความเสี่ยงยอมรับได 

เปาประสงคที่ 3 การสรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ความเสี่ยงดานการวิจัย  

1 .  เ ง ิ นท ุ นสน ั บสน ุ น ง านว ิ จ ั ย แ ละ 

งานสรางสรรค 

จำนวนผู ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยราย

ใหมมีจำนวนนอย 

3 3 9 ความเสี่ยงยอมรับได 

2. ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการระหวางบริการ

ว ิ ข า ก า ร  ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น 

การสอน 

1 .  จ ำ น ว น ง า น ว ิ จ ั ย ท ี ่ เ ก ิ ด จ า ก 

การบูรณาการ จากการบริการวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอน มีจำนวนนอย 

4 2 8 ความเสี่ยงยอมรับได 
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบ

ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 

ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

 2 .  ข า ดก า รน ำผล กา ร ว ิ จ ั ย ไ ป ใ ช  

กับการบริการวิชาการท่ีย่ังยืน 

4 2 8 ความเสี่ยงยอมรับได 

3. ผลงานของบุคลากรที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

จำนวนผลงานท ี ่ต ีพ ิมพ  เผยแพร  ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติมีนอย  

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีคาระหวาง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได), 2 มีคาระหวาง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีคาระหวาง 1-9 (ความเสี่ยง         

ที่ยอมรับได) 
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การกำหนดกิจกรรมควบคมุความเสี่ยง 

ลำดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู

แลว 

(3) 

การควบคุมที่มีอยู

แลวไดผลหรือไม 

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

1. อัตรากำลังที ่อาจจะขาดหรือเกิน

ภาระงาน 

ใ ช  เ ก ณ ฑ  ภ า ร ะ ง า น ต า ม ท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

  - อาจารยขาดภาระงานดานการเรียน

การสอนสงเสร ิมใหอาจารยเข ียน

บทความ ทำเอกสารประกอบการสอน 

หนังส ือ หรืองานวิจ ัย และกรณีท่ี

อาจารย  เก ินภาระงานสอนให ขอ

อัตรากำลังเพ่ิม 

 

2. ไมเปนแบบอยางที่ดีในการดำเนิน

ชิวิตในวิชาชีพคร ู 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องจรรยาบรรณ

วิชาชีพ    

  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

3. ขาดอุปกรณที ่รองรับเทคโนโลยี

ใหมๆ  

มีแผนและโครงการปรับปรุงอุปกรณ

ในหองระบบปฏิบัติการ 

  - สำรวจหองปฏิบัต ิการใหม ีความ

พรอมใชงานอยางสม่ำเสมอ 

 

4. จำนวนน ักศ ึกษาไม  เป นไปตาม

เปาหมายท่ีกำหนด 

ประชาสัมพันธหลักสูตรในรูปแบบ 

ท่ีหลากหลาย 

  - สงท ีมอาจารยและนักศึกษาเขา

ประชาสัมพันธหลักสูตรตามโรงเรียน

เปาหมาย 

 

5. จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน 

 

สงเสริมความรูใหแกนักศึกษา   จัดกิจกรรมเสริมความรูใหแก

นักศึกษา 

 

6. นักศึกษาใหมมีพื ้นฐานความรู ไม

เพียงพอ 

ปรับพ้ืนฐานความรู   จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู  
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ลำดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู

แลว 

(3) 

การควบคุมที่มีอยู

แลวไดผลหรือไม 

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

7. ทักษะท่ีอาจารยมีอาจไมเพียงพอตอ

แนวโน มของเทคโนโลย ี ใหม  ท่ี

ตองการการปรับปรุงความรูทุกๆ ป 

และเทคโนโลย ีมาและไปอย าง

รวดเร็ว 

สงเสร ิมใหอาจารยเพิ ่มศ ักยภาพ

ความรูและทักษะของเทคโนโลยีใหม 

 

  

  ขอสนับสนุนงบประมาณในการเสริม

ความรู  

 

8. ขาดการบริหารจัดการการเรียนการ

สอนแบบออนไลนที ่เปนแบบแผน

อยางสมบูรณ 

สงเสริมใหความรู เรื ่องการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน 

  ขอสน ับสน ุนงบประมาณในการ

จัดการสอนแบบออนไลน 

 

9. การดำเน ินงานของหลักส ูตรไม

เ ป  น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ  ม า ต ร ฐ า น

หลักสูตร 

มีการวางแผนและจัดกิจกรรมให

สอดคล  อ งก ั บ เกณฑ มาตรฐาน

หลักสูตร 

  จัดทำปฏิทินกิจกรรม  

10. ระบบสารสนเทศที ่ใชบริการงาน

หลักสูตรไมครบถวน  

สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ และใช

แพลตฟอรมทดแทน 

  พัฒนาระบบ และใช แพลตฟอรม

ทดแทนระบบสารสนเทศ 

 

11. การเข ียนโครงการไม สามารถ

ตอบสนองต อย ุทธศาสตร ห รือ 

กลยุทธของคณะ 

สงเสริมใหอาจารยทุกคนรับผิดชอบ

โครงการตามยุทธศาสตรของคณะ 

  - อาจารยทุกคนมีสวนรวมในการด้ำ

เนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรของคณะ 

 

12. การใชโปรแกรมระบบจัดการขอมูล

ก า ร จ อ ง ร า ย ว ิ ช า แ ล ะ ร ะ บ บ 

การจัดการชั้นเรียนยังไมเสถียร 

รายงานป ญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้นเพ ื ่อให

ผูเกี่ยวของแกปญหา 

  รายงานปญหาท่ีเกิดขึ้น  
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ลำดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู

แลว 

(3) 

การควบคุมที่มีอยู

แลวไดผลหรือไม 

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

13. การดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาในบางตัวชี ้วัดไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานใหมของสกอ.  

มีการวางแผนและจัดกิจกรรมให

ส อ ด ค ล  อ ง เ ป  น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ

มาตรฐานใหมของสกอ. 

  ดำเนินกิจกรรมตามแผนมาตรฐาน

ใหมของสกอ. 

 

14. การดำเนินงานความรวมมือยังอยูใน

ระยะเริ่มตน  

สร างความร วมม ือก ับหน วยงาน

ภายนอก 

  ดำเนินการความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกอยางตอเนื่อง 

 

15. ไมมีผลงานที่เปนไปตามมาตรฐาน

ดานศิลปะและวัฒนธรรมเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ 

สนับสนุนใหจ ัดกิจกรรมเกี ่ยวกับ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

16. จำนวนผู ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

รายใหมมีจำนวนนอย 

 

สนับสนุนใหหลักสูตรขอทุนวิจัยมาก

ขึ้น 

  - สนับสนุนใหมีการขอทุนวิจัย  

17. จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณา

การ จากการบริการวิชาการ การ

จัดการเรียนการสอน มีจำนวนนอย 

สงเสริมใหอาจารยทำวิจัยและนำวิจัย 

มาบูรณาการกับการเรียนการสอน

และการบริการวิชาการ 

  - ตั้งเปาหมายและมีกระบวนการ

ติดตามผลิตผลงานวิจัย 

 

18. ขาดการนำผลการวิจัยไปใชกับการ

บริการวิชาการท่ีย่ังยืน 

 

สงเสริมการนำผลงานวิจัยใชกับการ

บริการวิชาการ 

  - ตั้งเปาหมายและมีกระบวนการ

ติดตามการนำผลงานวิจัยใชกับการ

บริการวิชาการ 

 

19. จำนวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติมี

กระต ุ  น ให อาจารย ต ีพ ิมพ และ

เผยแพรงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

  - ตั้งเปาหมายและมีกระบวนการ

ติดตามผลิตผลงานวิจัย 
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ลำดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู

แลว 

(3) 

การควบคุมที่มีอยู

แลวไดผลหรือไม 

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

นอย  

 

หมายเหตุ ชอง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแตไมสมบูรณ × หมายถึง ไมม ี

 ชอง 4  หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ × ไมไดผลตามที่คาดหมาย 

 

 

 

 

ผูรายงาน อาจารยดาวรถา วีระพันธ 

ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วันที่ 3 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2564 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ  

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในโครงการการจัดการศึกษา   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

กับ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ  

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางรายวิชาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรหลักสูตรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2565 

กับ  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางรายวิชาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรหลักสูตรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2565 

กับ  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 

 

รายวิชา ความสอดคลองกับองคความรูใน มคอ.1 

SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

SMS203 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 

SCS112 คณิตศาสตรดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร 

SCS113 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร 

กลุมวิชาแกน 

SCS208 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

SCS216 การศึกษาเรียนรูชุมชน 

SCS217 การศึกษาวิเคราะหปญหาชุมชน 

SCS221 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

SCS222 ทักษะการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการ

คอมพิวเตอร  

SCS410 การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอรและ

บริการชุมชน 

กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

SCS202 ระบบฐานขอมูล 

SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรส

พอนซีฟ 

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 

SCS206 วิศวกรรมซอฟตแวร 

SCS114  การว ิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศ 

SCS218 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ 

SCS220 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขั้นสูง 

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 



206 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

รายวิชา ความสอดคลองกับองคความรูใน มคอ.1 

SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

SCS116 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 

SCS219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ

สำหรับองคกร 

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

SCS117 สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก ฏ  

ตารางแสดงขอมูลหลักสูตรตามรูปแบบโมดูล  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ตารางแสดงขอมูลหลักสูตรตามรูปแบบโมดูล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

โมดูลรายวิชา กิจกรรม ผลการเรยีนรู 

โมดูล 1 : ชุมชนศึกษาและบริการชุมชน 

1) SCS216 การศึกษาเรียนรูชุมชน 

2) SCS217 การศึกษาวิเคราะหปญหา

ชุมชน 

3)  SCS332 ระเบ ียบว ิ ธ ี ว ิ จ ัยด  าน

วิทยาการคอมพิวเตอร 

4 ) SCS410 การพ ัฒนานว ัตกรรม

คอมพิวเตอรและบริการชุมชน 

1) ลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทชุมชน

และ  วิ เคราะห ชุ มชน โดยใช

กระบวนการศ ึกษาภาคสนาม

ปฏิบัติการมีสวนรวมเชิงพื้นที่ และ

เครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 

2) วิเคราะหขอมูลชุมชนทางสถิติ

เชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ  

3) ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมท่ี

สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน 

1) ใชเครื่องมือและกระบวนการ

ในการวิเคราะหชุมชนไดอยาง

ถูกตอง 

2) มีทักษะและความสามารถใน

ก า ร พ ั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ

แกปญหาชุมชน 

โมดูล 2 : การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน 

1)  SCS114  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห  แ ล ะ

ออกแบบระบบสารสนเทศ 

2) SCS202 ระบบฐานขอมูล 

3) SCS211 การออกแบบและพัฒนา

เว็บแบบเรสพอนซีฟ 

4)  SCS219 การพ ัฒนา โปรแกรม

ประยุกตบนเว็บสำหรับองคกร 

5) SCS353 การปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยและคอมพิวเตอร 

1) ปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูล

ค ว ามต  อ งก า รขอ งผู ใ ช  เ พ่ื อ

วิ เคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศ  

2) ปฏิบัติการออกแบบและสราง

ฐานข อม ูลด วยเคร ื ่องม ือและ

ซอฟตแวร  

3) ออกแบบสวนปฏิสัมพันธในการ

สรางเว ็บแอปพลิเคชันแบบเรส

พอนซีพ เพ่ือสรางประสบการณ

การใชงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) มีทักษะและความสามารถใน

การวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศที่ใชในองคกร โดยใช

เครื่องมือและไดฐานขอมูลสำหรับ

ระบบงาน 

2) มีทักษะและความสามารถใน

การออกแบบและพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันแบบเรสพอนซีพ 

โมดูล 3 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเดสกทอ็ปและอุปกรณเคลื่อนที ่

1) SCS202 ระบบฐานขอมูล 

2)  SCS219 การพ ัฒนา โปรแกรม

ประยุกตบนเว็บสำหรับองคกร 

3)  SCS220 การพ ัฒนา โปรแกรม

ประยุกตขั้นสูง 

1) ปฏิบัติการออกแบบและสราง

ฐานข อม ูลด วยเค ร่ือง มือและ

ซอฟตแวร 

2) กรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตบนเดสกท็อป 

1) มีทักษะในการออกแบบและ

สรางฐานขอมูลใหสอดคลองกับ

ความตองการของระบบ 
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โมดูลรายวิชา กิจกรรม ผลการเรยีนรู 

4) SCS334 การประมวลผลบนคลาวด 

5) SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

บนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

3) กรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

4) ปฏิบ ัต ิการประย ุกต ใช การ

ประมวลผลบนคลาวดเพื่อพัฒนา

โปรแกรมประยุกตบนเดสกท็อป

และบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

2) มีทักษะและความสามารถใน

การเขียนโปรแกรมประยุกตบน

เดสกท็อปและอุปกรณเคลื่อนท่ี 

โมดูล 4 : วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห 

1) SCS113 สถิติสำหรับนักวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2) SCS202 ระบบฐานขอมูล 

3) SCS345 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล 

4) SCS346 เทคโนโลยีคลังและเหมือง

ขอมูล 

5) SCS347 การวิเคราะหขอมูลขนาด

ใหญเชิงธุรกิจ 

1) ปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูล

ด  ว ย ท ฤ ษ ฎี ท า ง ส ถิ ติ ส ำ ห รั บ

วิเคราะหขอมูล และกรณีศึกษา

การรวบรวมขอมูลเปนศูนยกลาง

ขอมูล และใชเทคนิควิธีการเหมือง

ขอมูลเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีสอดคลอง

กับปญหาหรือสถานการณ 

2)  ก รณี ศึ กษ าก า ร วิ เ ค ร าะห  

ออกแบบฐานขอม ูลจากข อมูล

ขนาดใหญ และนำเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลในลักษณะตางๆ  

3) ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลเชิง

ล ึ ก โดยใช  ซอฟต  แวร เพ ื ่ อหา

สมมุติฐาน และทำนายพฤติกรรม

ต  า งๆ จากข อม ูลภายในและ

ภายนอกองคกร โดยใชซอฟตแวร

ประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 

1) ม ีความสามารถในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประมวลผล และ

วิเคราะหผลลัพธดวยทฤษฎีทาง

สถิติสำหรับวิเคราะหขอมูล 

2) สรางฐานขอมูลกรณีศึกษาจาก

ขอมูลขนาดใหญ และนำเสนอผล

ในลักษณะที่สามารถนำไปใชงาน

ไดอยางเหมาะสม  

3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

คลังและเหมืองขอมูลวิเคราะห

ข อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก  แ ล ะ ท ำ น า ย

พฤติกรรมตางๆ จากขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอองคกร เพื ่อใชวาง

แผนการตัดสินใจได 
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แผนภาพแสดงทักษะ (Skill Sets) ที่ไดจากการเรียนตามโมดูล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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