
 
 
 



คํานํา 
 
 

เอกสารคู่มือนักศึกษาเล่มนี้จัดทําครอบคลุมหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 
2554 เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษารายละเอียดรายวิชาในการศึกษาตลอดช่วงระยะเวลา 4 ปี เป็นการเตรียมความ
พร้อมตนเอง และจะได้ศึกษาก่อนล่วงหน้า วางแผนการดําเนินการต่างๆ เพ่ือให้ตนเองสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยคู่มือนักศึกษาเล่มน้ียังจะได้ทราบถึงกรอบการวางแผนของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสาขาวิชาฯ ให้ทันสมัย ท้ังด้านการเรียนการสอน การพัฒนา
บุคลากร ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนานักศึกษา  ซ่ึง
รายละเอียดต่างๆ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือนักศึกษาเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์กับตัว
นักศึกษาเอง 
 

 
                                  ธานิล   ม่วงพูล 

             ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
สภาพปัจจุบัน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ได้จัดต้ังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการ บริหารโปรแกรมวิชาคณะหนึ่ง 
เพ่ือทําหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดการศึกษาในสาขาท่ีรับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต และดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ปัจจุบันสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้แก่ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา   

ท่ีต้ังของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่บนอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4 ห้อง C405 และ C406  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมายเลขโทรศัพท์ 034-261065  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3296 

 ประวัติความเป็นมา   
พ.ศ. 2527 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) ทําให้วิทยาลัยครูนครปฐมสามารถ เปิด

สอนสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครู  
พ.ศ. 2531 เปิดสอนวิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีอาจารย์ประสาน  สุขจรนิ เป็นประธานหลักสูตร  
พ.ศ. 2532 จัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษา 

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลังอนุปริญญา) และเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาทาง
วิทยาศาสตร์  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ประสาน สุขจรนิ เป็นหัวหน้าภาควิชา  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นช่ือสถาบันการศึกษา ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี เป็นรุ่นแรก  

วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลให้
วิทยาลัยครูนครปฐมได้ช่ือใหม่ว่า สถาบันราชภัฏนครปฐม" ตามกฎหมายต้ังแต่วันท่ี 25 มกราคม 2538  

พ.ศ. 2540 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกหน่วยงานในคณะ ให้เหลือเพียง สํานักงานคณะ 
และการบริหารงานทั้งหมดอยู่ภายใต้คณะ 

พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏนครปฐม กําหนดให้มีการบริหารงานหลักสูตร ในรูปของคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชา จึงทําให้เกิดคณะกรรมการโปรแกรมวิชา 2 ชุด คือคณะกรรมการโปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏเชียงราย พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี โดยจัดเป็นหลักสูตรกลาง  



พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏนครปฐม เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในโครงการการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.พป.) โดยมีอาจารย์เสวี เหลือบุญชู เป็นผู้ก่อต้ังและประธาน
โปรแกรมวิชา  

พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏนครปฐม เริ่มรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.พป. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พ.ศ. 2547 ประกาศพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พุทธศักราช 2547  
พ.ศ. 2547 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุวิมล  มรรควิบูลย์ชัย เป็นประธานสาขาวิชา 
พ.ศ. 2548 มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และจัดทํา

หลักสูตรใหม่  2 ฉบับคือ ดังนี้ 

• ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนัก
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความแตกฉานในศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้กับงานในองค์กร การ
ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์  

• จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักสูตร 4 ปี  
โดยแยกเป็น 4 วิชาเอกคือ เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ รับนักศึกษา 3 ระดับคือช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ
เทียบ  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี โดยมีข้อกําหนดการยกเว้นการเรียนสําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี   โดยหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต์เพ่ือพัฒนาระบบงานด้านต่างๆทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้  

• จัดทําหลักสูตรครู 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือผลิต
ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  

• จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยจัดการเรียนการสองเน้นการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (สองภาษา) เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตเป็น บุคลากรในทีมงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่ มุ่งสู่ตลาดซอฟต์แวร์สากล  

พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือรับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยมีอาจารย์เสวี เหลือบุญชู ประธานหลักสูตร  

พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรครู 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีอาจารย์ ไกยสิทธ์ิ อภิระติง เป็นประธานหลักสูตร 

พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดให้รวมโปรแกรมวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็น
กลุ่มเดียวกัน คือโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมจากประธานแต่ละ
หลักสูตรและแต่ละหลักสูตรให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดให้มีการดําเนินงานในรูปแบบของกลุ่มโปรแกรมวิชา 
ซ่ึงกลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ  เป็นประธานกลุ่มโปรแกรมวิชา
ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิชา ดังนี้ 

 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ไกยสิทธ์ิ อภิระติง เป็นประธาน
โปรแกรม 

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์นพดล  ผู้มีจรรยา  เป็นประธานโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน เป็นประธานโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ศุภกฤษ  นาคป้อมฉิน เป็นประธานโปรแกรม 

 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีอาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง เป็นประธานโปรแกรม 
  พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2553 มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เข้ามาตรฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีสร้างมาตรฐานสาขาคอมพิวเตอร์ออกเป็น  5  สาขา ได้แก่  สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยกลุ่มโปรแกรมได้ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกลับมาตรฐานของ สกอ. ดังนี้ 

 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 2553  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และเป็นผู้ท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เริ่มใช้กับภาค
การศึกษา 1/2554  

 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  2533  มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ โดยพ่ึงพาความก้าวหน้าทางวิทยาการ แก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล  สอดคล้องกับการ
พัฒนาชุมชน เร่ิมใช้กับภาคการศึกษา 1/2554 

 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง 2554   มุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นนักเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดี มีความเช่ียวชาญในพ้ืนฐานวิชาชีพ สร้างสรรค์งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เริ่มใช้
กับภาคการศึกษา 1/2555 

 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2554 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถใน
การประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ เริ่มใช้กับภาคการศึกษา 
1/2555 

 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ค.บ. 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง 2554 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ 
เจตคติ และทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และยึดม่ันในจริจธรรมวิชาชีพ เริ่มใช้
กับภาคการศึกษา 1/2555 
 
 



ในปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีระเบียบการบริหารจาก โปรแกรมวิชา มาเป็น
สาขาวิชา โดยคอมพิวเตอร์ ได้แบ่งสาขาวิชาออกเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่ 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ ดร.ณัฐพัชร์  ศรีราจันทร์ เป็นประธานสาขาวิชา 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ไกยสิทธ์ิ   อภิระติง  เป็นประธานสาขาวิชา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ธานลิ  ม่วงพูล  เป็นประธานสาขาวิชา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ์ เป็นประธานสาขาวิชา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ มีอาจารย์สุพิชฌาย์  จันทร์เรือง เป็นประธานสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ยังมีการเป็นสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โดยมี อาจารย์ ดร.สุพจน์  เฮงพระพรหม  เป็นประธานหลักสูตร 
 
ปรัชญา   

 “ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตบรกิาร สืบสานงานท้องถ่ิน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 

วิสัยทัศน์    

“บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ   
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2. สร้างจิตสํานึกปลูกฝังความเป็นผู้นํา มีความมุ่งม่ัน ใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ 
3. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญตามปฏิทินงานของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์  

ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย ขยันหม่ันเพียร  มีความ

สํานึกในจรรยาวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานความรู้สามารถศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และเป็นผู้ที่ติดตามความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา 
4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษา  หาความรู้และนํากลับไปใช้

พัฒนาชุมชน 
 



แผนงาน / เปา้หมาย   
แผนงานด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ประกอบคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านทฤษฎี และมี
ทักษะทางด้านปฏิบัติ รวมทั้งด้านบริหารจัดการ ตามสาขาวิชาดังน้ี 

1) คุณลักษณะเฉพาะตามสาขาวิชา  

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
1.1.1 ให้บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท้ังด้าน

ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย  เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถใช้เป็น
พ้ืนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

1.1.2 ให้บัณฑิตสามารถทําหน้าท่ีเป็นนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์   ท่ีปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตลอดจนบุคลากรคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ท้ังในหน่วยงานของรัฐ  เอกชนและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

1.1.3 ให้บัณฑิตมีเจตคติท่ีดี  มีคุณธรรม มีจริยธรรม  มีระเบียบวินัย ขยันหม่ันเพียร  มี
ความสํานึกในจรรยาบรรณอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

2) ให้เป็นผู้มีนิสัยชอบการแสวงหาความรู้  สามารถคิด วิเคราะห์และประมวลความรู้ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ 

3) ให้มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในระดับที่สอดคล้องกับงาน
อาชีพของตนเองได้ 

4) ให้มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ มุ่งม่ัน หรือมีภาวะเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

5) ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

6) ให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย ใจ ท่ีดี สามารถดํารงชีวิตโดยใช้ปัญญาเป็นเคร่ืองนํา 

2. เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับสาขาวิชา และรายวิชาให้สอดคล้องกับ
พ้ืนฐานของนักศึกษาและวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร 

3. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ  

 

 



เป้าหมาย 

1. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับแต่ละสาขาวิชา เช่น มี
ความรู้ มีความคิด มีทักษะปฏิบัติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความเข้าใจใน
วิชาชีพ และสามารถประยุกต์กับหน้าท่ีการงานของตนเองได้ 

2. มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา  มีการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเน่ืองในทุกระยะ 5 ปี 

3. จัดให้นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได้มีการสอบมาตรฐานเพ่ือการรับประกาศนียบัตรในองค์กร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และมาตรฐานของหลักสูตรแต่ละสาขา 

4. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ในชุมชุน ในสถานประกอบการท้ังใน
หรือต่างประเทศ 

5. ภายใน 1 ปี บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา มีงานทําครบ 80 เปอร์เซ็นต์ และปฏิบัติงานทางด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 60  เปอร์เซ็นต์ 

แผนงานด้านการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับพ้ืนฐานของนักศึกษา สร้างความคิด ความเข้าใจ เน้น
การใช้นวัตกรรม การฝึกปฏิบัติ การใช้โจทย์ของท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมกับชุมชน การฝึกปฏิบัติ
จริงในสถานประกอบการ 

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโครงงานหรืองานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
สร้างงานประยุกต์ท่ีได้ประมวลความรู้ด้านต่างๆ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน 
องค์กร จนกระท่ังถึงระดับเป็นที่ยอมรับของสถาบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจได้ 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดโครงการสหกิจศึกษาหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  การศึกษาดูงาน อย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละหลักสูตร 

4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และรู้จักการนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ควบคู่กับ
ความรู้ในหลักสูตร 

5. เพ่ือสนับสนุน จัดหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางการจัดการเรียนการสอน  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ 

6. เพ่ือสนับสนุนและจัดหาครุภัณฑ์เฉพาะทางและห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการ
สอน 

 



เป้าหมาย 
1. ทุกรายวิชาต้องมีแนวการจัดการเรียนรู้กลาง เพ่ือประกอบการสอนของอาจารย์ ในรูปแบบอธิบาย

ถึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียน การกําหนดกิจกรรมและใบงาน โดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เรียกดูได้
จากเว็บไซต์ 

2. อย่างน้อยต้องมีการนํานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการศึกษา ปี
ละไม่ตํ่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของรายวิชาที่เปิดสอน และสามารถเรียกใช้จากเว็บไซต์ 

3. จัดให้คณาจารย์ได้มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 เรื่อง ใน
ระยะ 3 ปี 

4. ต้องมีโครงการความร่วมมือกับชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อยปีละไม่ตํ่ากว่า 1 โครงการ 

5. จัดให้มีระบบการจัดการสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีโครงการสนับสนุนให้
มีเกิดความร่วมมือกัน ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกับกับสถานประกอบการ 

6. จัดให้มีระบบบริหารจัดการโครงงานนักศึกษา เพ่ือใช้เผยแพร่ ตรวจสอบ และอ้างอิงในรูปแบบ
ฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

7. จัดให้มีการสัมมนาการจัดทําโครงงานนักศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกันและมีเวทีสําหรับการ
นําเสนอโครงงานนักศึกษาทั้งระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

8. จัดหาแหล่งเงินทุน หรือหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนเพ่ือจัดทําโครงงานนักศึกษา และสร้างความ
ร่วมมือเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจและได้สิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  

9. จัดทําทําเนียบสถานประกอบการท่ีมีความร่วมมือในการจัดทําโครงงานนักศึกษา และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

10. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอนทั่วไปในอัตราอย่างน้อย 1 เคร่ืองต่อนักศึกษา  
3 คน 

11. จัดหาห้องปฏิบัติการให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และจัดหาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
ที่จําเป็นในแต่ละสาขาวิชา 

12. จัดหาครุภัณฑ์เฉพาะทางและห้องสําหรับปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาโครงงานนักศึกษา 
13. จัดหาอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มาบรรยายร่วมกับผู้สอนประจํา 
14. จัดให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือหลักสูตรท่ียังมี

ผู้สอนไม่เพียงพอหรือเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง ต่อ 1 คน 
15. จัดให้มีการประชุมสัมมนา ดูงาน เพ่ือสร้างความพร้อมและศักยภาพการทํางานร่วมกันของ

อาจารย์ 
16. จัดให้มีการศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ งานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการ แก่นักศึกษา 

อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 ครั้งตลอดหลักสูตร 



17. จัดการอบรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ
เรียนการสอนปกติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หลักสูตรต่อนักศึกษา 1 
คน  ตลอดหลักสูตร  

แผนงานด้านการวิจัยและพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดหาแหล่งเงินทุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ด้านการ

เรียนการสอน ด้านการบริการชุมชน จากทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภายนอก และต่างประเทศ 
2.  ผลักดันให้มีผลงานวิจัย  ผลิตภัณฑ์ บทความทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ด้านการเรียนการ

สอน ด้านบริการชุมชน ให้ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ จัดหานักวิจัยผู้ช่วย นักวิชาการ สนับสนุน การวิจัย 

และการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 
4. ผลักดันและจัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาทุกคนทําโครงงานเพ่ือการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือ

สร้างความรู้ใหม่  และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน การงานอาชีพ และประเทศชาติ 

เป้าหมาย 
1. มีทุนสนับสนุนการทําวิจัย การพัฒนานวัตกรรม ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ของอาจารย์ 

จากภายในและภายนอกอย่างน้อยละปี 1 ทุน 
2. มีทุนสนับสนุนการจัดทําสื่อการสอน  การวิจัยช้ันเรียน อย่างน้อยปีละ 1 ทุน 
3. อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัย  การพัฒนานวัตกรรม การจัดทําสื่อ การวิจัยช้ันเรียน อย่างน้อย 2 ปี

ต่อเรื่อง 
4. มีผู้ช่วยวิจัย หรือนักวิชาการเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม อย่างน้อย 1 คน 
5. มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจัดทําโครงงานนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษา

ท้ังหมด 
6. มีการจัดทํารายงาน การจัดสัมมนาการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การจัดทําโครงงานนักศึกษา  

เป็นประจําทุกปี 
7. มีผลงานวิจัย  ผลิตภัณฑ์ บทความทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ด้านการเรียนการสอน ด้าน

บริการชุมชน ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
1. จัดหาอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ ตรงตามคุณวุฒิ ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร 



3. สนับสนุนเพ่ือจัดการฝึกอบรมหรือส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ แก่คณาจารย์  

4. จัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ  ชมนิทรรศการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5. สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการได้สร้างผลงานวิชาการ และมีตําแหน่งทางวิชาการ 

เป้าหมาย 
1. มีคณาจารย์ประจําหลักสูตร ครบตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. คณาจารย์ทุกคนต้องมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก  หรือปริญญาโท  หรือมีตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ภายในปี 2558  
3. มีสัดส่วนคณาจารย์ปริญญาเอกหรือไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ อย่างน้อย  10 เปอร์เซ็นต์  

ภายในปี 2558 
4. มีสัดส่วนคณาจารย์ท่ีมีผลงานวิชาการในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 10 

เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2558 
5. คณาจารย์ได้รับการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมระยะส้ันภายในประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. คณาจารย์ไม่ตํ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมระยะส้ันต่างประเทศอย่างน้อย 

2 ปีต่อ 1 คร้ัง 

แผนงานด้านบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือจัดการอบรม ให้คําปรึกษา วิจัย พัฒนาซอฟต์แวร์และนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
สังคมหรือชุมชน  

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสาขาวิชา และชุมชน ในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
ท้องถิ่น 

 เป้าหมาย 
1.  แต่ละปี มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่า  2  โครงการต่อปี 
2. มีรายช่ือหน่วยงานและสถานประกอบการเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสาขาวิชา 

แผนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  แก่นักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตทีมีคุณภาพแก่นักศึกษา เช่น ภาวะผู้นํา การทํางานร่วมกันเป็น

ทีม กระบวนการคิดแก้ปัญหา 



3. เพ่ือพัฒนาความรู้วิชาการใหม่ๆ   เสริมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีการจัดกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ จริยธรรม และการบําเพ็ญประโยชน์

สังคม 

เป้าหมาย 
1. จัดการปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัย สร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ภาวะผู้นํา การร่วมมือกันทํางาน หลักสูตรละ 1 ครั้ง 
2. จัดอบรมทางวิชาการแก่นักศึกษา ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 3 คร้ัง 
3. ส่งเสริมให้มีชมรมคอมพิวเตอร์สัมพันธ์ และชมรมศิษย์เก่า 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดชุมนุมทางวิชาการ  เฉพาะทาง หลักสูตรละไม่ตํ่ากว่า 1 ชุมนุม 

แผนงานด้านการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การดําเนินงานของสาขาวิชาฯ มีกลไกและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือให้การดําเนินงานของสาขาวิชาฯ มุ่งสู่มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว้  

เป้าหมาย 

1. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. ให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
โครงสร้างการบริหารงาน 

อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
1. อาจารย์ธานิล   ม่วงพูล  ประธานหลักสตูร 
2. อาจารย์สมเกียรติ  ช่อเหมือน กรรมการ 
3. อาจารย์โสภณ   มหาเจริญ กรรมการ 
4. อาจารย์มงคล  รอดจันทร์ กรรมการ 
5. อาจารย์อวยไชย  อินทรสมบัติ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
1. อาจารย์ธานิล   ม่วงพูล  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์สมเกียรติ  ช่อเหมือน กรรมการ 
3. อาจารย์เกล้ากัลยา  ศิลาจันทร ์ กรรมการ 
4. อาจารย์โสภณ   มหาเจริญ กรรมการ 
5. อาจารย์มงคล  รอดจันทร์ กรรมการ 
6. อาจารย์อวยไชย  อินทรสมบัติ กรรมการและเลขานุการ 

อาจารย์ บุคลากรประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย Ph.D. (Computer Science) 
2. อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง   เฮงพระพรหม Ph.D. (Information Technology) 
3. อาจารย์ ดร.ภรัณยา อํามฤครัตน์ Ph.D. (Information Technology) 
4. อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม Ph.D. (Computer Engineering) 
5. อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน Ph.D. (Computer Education) 
6. อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์   ศรีราจันทร ์ Ph.D. (Computer Science) 
7. อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา Ph.D. (Information and Communication 

Technology for Education) 
8. อาจารย์เกล้ากัลยา   ศิลาจันทร ์ กําลังศึกษา Ph.D. (Computer and Information 

Science 
9. อาจารย์แก้วใจ     อาภรณ์พิศาล กําลังศึกษา Ph.D. (Information Technology)        
10. อาจารย์ไกยสิทธ์ิ   อภิระติง  กําลังศึกษา Ph.D. (Computer Education) 
11. อาจารย์ธานิล  ม่วงพูล  กําลังศึกษา Ph.D. (Information Technology) 
12. อาจารย์ปริพัส ศรีสมบูรณ์ กําลังศึกษา Ph.D. (Information and 

Communication Technology for Education) 
13. อาจารย์ปถมาภรณ ์ ไทยโพธ์ิศรี กําลังศึกษา Ph.D. (Information and 

Communication Technology for Education) 
14. อาจารย์มงคล    รอดจันทร์        กําลังศึกษา Ph.D. (Computer Engineering) 
15. อาจารย์มนัสนิต  ใจดี  กําลังศึกษา Ph.D. (Computer Education) 
16. อาจารย์รุจิราวดี    ธรรมแสง กําลังศึกษา Ph.D. (Computer Science) 
17. อาจารย์วิมาน       ใจดี    กําลังศึกษา Ph.D. (Computer Education) 
18. อาจารย์ศัลยพงศ์   วิชัยดิษฐ       กําลังศึกษา Ed.D. (Education Technology) 
19. อาจารย์สมจินต์    จันทรเจษฎากร กําลังศึกษา Ph.D. (Information Technology) 
20. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ กําลังศึกษา Ph.D. (Computer Engineering) 
21. อาจารย์อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ กําลังศึกษา Ph.D. (Software Engineering) 



22. อาจารย์จรินทร อุ่มไกร กําลังศึกษา Ph.D. (Computer Education) 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา    หลิมศิโรรัตน์ M.Sc.in Ed. (Physics : Computer Graphics 

Software Development for Science Education) 
24. อาจารย์ไพศาล    สิมาเลาเต่า M.Sc. (Computer Science) 
25. อาจารย์ศุภกฤษ    นาคป้อมฉิน M.Sc. (Computer Science) 
26. อาจารย์สมเกียรติ    ช่อเหมือน M.Sc. (Computer Science) 
27. อาจารย์สุพิชฌาย์    จันทร์เรือง M.Sc. (Information Technology) 
28. อาจารย์โสภณ  มหาเจริญ M.S. Tech. Ed. (Computer Technology) 
29. อาจารย์อภินันท์  จุ่นกรณ์  M.Sc. (Information Technology) 
30. อาจารย์อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ M.S. in Ind. Ed. (Computer and Information 

Technology) 
31. อาจารย์อุบลรัตน์  ศิริสุขโภคา M.Sc. (Information Technology) 
32. อาจารย์นฤพล  สุวรรณวิจิตร M.Sc. (Management Information System) 
       M.Sc. (Business Software Development) 
33. อาจารย์สุคนธา  จันทร์เขียว M.Sc. (Information Technology) 
34. อาจารย์ภานุวัฒน์  ศรีไชยเลิศ M.Ed. (Education Technology) 
35. อาจารย์วินัย เพ็งภิญโญ M.S. in Ind. Ed. (Computer and Information 

Technology) 
36. อาจารย์อุไรวรรณ  ชูนวลศรี  M.S. Tech. Ed. (Computer Technology) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

- - - - - - - - - - - - - - 
 
1. ช่ือหลักสูตร 
    ช่ือภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
    ช่ือภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science Program in Computer Technology 

2. ช่ือปริญญา 
    ช่ือเต็ม(ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
    ช่ือเต็ม(ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Science (Computer Technology) 
    ช่ือย่อ(ภาษาไทย)        วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
    ช่ือย่อ(ภาษาไทย)        B.Sc. (Computer Technology) 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
 
 

       อาจารย์ธานิล  ม่วงพูล 
            ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
 อาจารย์มงคล  รอดจันทร์                    อาจารย์อวยไชย  อินทรสมบัติ 
    วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)           วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
                  

    
 
 
  
         อาจารย์เกล้ากัลยา  ศิลาจันทร ์
     วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     อาจารย์สมเกียรติ  ช่อเหมือน                                   อาจารย์โสภณ  มหาเจริญ 
   วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)      ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
                                                                                         
 



4. หลักการและเหตุผล  ปรชัญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ก้าวทันเทคโนโลยี มีใจบริการ สืบสานงานท้องถิ่น มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     4.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

     4.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานความรู้ที่สามารถศึกษาในระดับสูงขึ้น และสามารถเรียนด้าน
เทคโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ 

     4.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนํากลับไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

     4.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติท่ีดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย ขยันหม่ันเพียร  มี
ความสํานึกในจรรยาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

5. กําหนดการเปิดสอน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 

6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

          6.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

7.  หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์   
7.1  จํานวนหน่วยกิตรวม 
    หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 126  หน่วยกิต 

7.2   โครงสร้างหลักสูตร 

         7.2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมน่้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
            7.2.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ 9   หน่วยกิต 
    7.2.1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ 3   หน่วยกิต 
    7.2.1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ    6   หน่วยกิต 
    7.2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ 6   หน่วยกิต 
   ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 
 



                        7.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
                        2.1)  กลุ่มวิชาแกน  จํานวนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
                        2.2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า    58 หน่วยกิต 
                     -  บังคับเรียน จํานวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
                     -  เลือกเรียน       จํานวนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
                       2.3)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   6 หน่วยกิต 
                       7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

                            รวมไม่น้อยกว่า                      126   หน่วยกิต 

7.3   รายวิชา 

7.3.1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

จํานวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต   

1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

- รายวิชาบังคับ  9   หน่วยกิต      
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น (ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6)  

Thai for Communication  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน   3 (3-0-6)  

English for Everyday Communication   
1500127         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ   3 (3-0-6) 
  English for Everyday Communication  
     2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

- รายวิชาบังคับ  3  หน่วยกิต          
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น (ท-ป-ค) 
2000106  วิถีไทย         3 (3-0-6)  

Thai Living 
     3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

- รายวิชาบังคับ  6  หน่วยกิต          
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น (ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3 (3-0-6)  

Ethics and Life Skills  
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3 (3-0-6)  

Aesthetic Appreciation  



4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
- รายวิชาบังคับ  6  หน่วยกิต         

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น (ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ      3 (3-0-6)  

Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3 (3-0-6)  
   Information and Communication Technology 
ข้อกําหนดท่ัวไป นักศึกษาทกุสาขาให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

7.3.2.  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต 

  7.3.2.1 กลุ่มวิชาแกน  จํานวนไม่น้อยกว่า  26        หน่วยกิต 

7101001 ภาษาอังกฤษสาํหรับคอมพิวเตอร ์1 
English for Computing 1                                      

3(3-0-6) 

7101002 ภาษาอังกฤษสาํหรับคอมพิวเตอร ์2 
English for Computing 2                                      

3(3-0-6) 

7101402 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์  
Mathematics for  Computing 

3(3-0-6) 

7101401 คณิตศาสตร์ดีสครีต 
Discrete Mathematics                                                   

3(3-0-6) 

7103102 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับคอมพิวเตอร์  
Law and Ethics for Computer   

2(2-0-4) 

7111502 อิเล็กทรอนิกสเ์บ้ืองต้น  
Introduction to Electronics  

3(2-2-5) 

7111503 ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 
Digital Computer 

3(2-2-5) 

7112504 การออกแบบวงจรดิจิตัลและวงจรตรรก 
Digital Circuit and Logic Design                                 

3(2-2-5) 

 7.3.2.2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน/เอก  จํานวนไม่น้อยกว่า  58  หน่วยกิต  

      1) วิชาบังคับ  จํานวนไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
7114207 สัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Computer Technology Seminar 
1(0-2-1) 
 

7112201 ระบบฐานข้อมูล         
Database System                                               

3(2-2-5) 



7114208 โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Project in Computer Technology 

3(0-6-3) 

7101301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Principle of Computer Programming 

3(2-2-5) 

7111302 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
Structure Programming Workshop 

2(0-4-2) 

7112303  ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา 
Abstract Data Types and Problem Solving 

3(2-2-5) 

7112304 เทคโนโลยีเว็บ                              
Web Technology 

3(2-2-5) 

7101404 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยเบ้ืองต้น 
Introduction to Data Communication and Networking 

3(2-2-5) 

7112405 ระบบปฏิบัติการ  
Operating  System 

3(2-2-5) 

7112407 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย      
Network Operating System 

3(2-2-5) 

7113408 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer System Security 

3(2-2-5) 

7113412 ระบบเครือข่ายทีซีพี/ไอพี 
TCP/IP Network System 

3(2-2-5) 

7101501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Organization and Architecture 

3(2-2-5) 

7112505 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์  
Microprocessor and Microcomputer 

3(2-2-5) 

7113507 การซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ์  
Microcomputer Maintenance 

3(2-2-5) 

7113509 การจัดการและบํารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต 
Internet Server Management and Maintenance                

3(2-2-5) 

 2)   วิชาเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า  13  หน่วยกิต 
7113103 การบริหารศูนย์สารสนเทศ 

Information  Center  Management 
3(2-2-5) 

7113202 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล 
Database Administration and Management 

3(2-2-5) 



7113203 การบริหารและการบริการอินเทอร์เน็ต  
Internet Administration and Services 

3(2-2-5) 

7114205 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 
 Special Topic in Computer Technology1 

2(1-2-3) 

7114206 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 
 Special Topic in Computer Technology2 

2(1-2-3) 

7112305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software  Engineering 

3(2-2-5) 

7113306 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และการติดต้ัง  
Software Technology and Installation 

3(2-2-5) 

7113307 ภาษาแอสเซมบล ี
Assembly  Language 

3(2-2-5) 

7113308 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ 
System Software Development 

3(2-2-5) 

7113309 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
Human Computer and Interaction 

3(2-2-5) 

7114310 ระบบสมองกลฝังตัว 
Embedded Systems   

3(2-2-5) 

7102403 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สําหรับคอมพิวเตอร์ 
Statistical and Empirical Method for Computer 

3(2-2-5) 

7112406 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
Internet Technology           

3(2-2-5) 

7113409 ระบบเครือข่ายเฉพาะที่  
 Local Area Network System  

3(2-2-5) 

7113410 มาตรฐานสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
Standard for Information and Communication 
Technology 

3(2-2-5) 

  7.3.2.3  วิชาพ้ืนฐานวิชาชพีและวิชาชีพ  จํานวน 6 หน่วยกิต 
7154111 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Preparation for Work Experience in Computer Technology    
1(45) 

7154112 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Work Experience in Computer Technology        

5(450) 



 7.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนใน
รายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 

 
แผนการเรียน ประจําหมู่เรยีน 57/29 

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์          ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ธานิล   ม่วงพูล                                                        หมู่เรียน  58/26 
 

ภาคเรียนท่ี หมวดวิชา กลุ่มวิชาย่อย รหัสวิชา-ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1/2558 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7101401 - คณิตศาสตรด์สีครีต 3(3-0-6) 

  บังคับ 7101301 - หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
บังคับ 7101501 - องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาการศกึษาทั่วไป บังคับ 1500125 - ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 บังคับ 1500126 - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

เลือก 2000111 – อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
บังคับ 4000117 - เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 3(3-0-6) 

2/2558 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7101402 – คณิตศาสตรส์ําหรับคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
  บังคับ 7111502 - อิเล็กทรอนกิส์เบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

บังคับ 7112405 - ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
บังคับ 7111301 – ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 2(0-4-2) 

หมวดวิชาการศกึษาทั่วไป บังคับ 1500127 - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ  3(3-0-6) 
 บังคับ 4000116 – การคดิและการตดัสินใจ 3(3-0-6) 

บังคับ 2000106 - วิถีไทย 3(3-0-6) 
1/2559 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7101404 - การสื่อสารข้อมูลและเครอืข่ายเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

  บังคับ 7112303 - ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 
บังคับ 7111503 - ดิจิตอลคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
บังคับ 7112201 - ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

หมวดวิชาการศกึษาทั่วไป เลือก 4000121 - วิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 บังคับ 2500109 – จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

บังคับ 2000110 - สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
2/2559 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7113408  - ความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

  บังคับ 7112504 - การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(2-2-5) 
บังคับ 7112304 - วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
บังคับ 7112407 - ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 3(2-2-5) 
บังคับ 7113412  - ระบบเครือข่ายทีซีพี/ไอพี 3(2-2-5) 
บังคับ 7103102   กฎหมายและจริยธรรมสําหรับคอมพิวเตอร ์ 2(2-0-4) 

1/2560 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7101001 - ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร ์1                    3(3-0-6) 
  บังคับ 7112505 - ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

เลือกเรียน 7114310 - ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
เลือกเรียน 7113409 - ระบบเครอืข่ายเฉพาะท่ี 3(2-2-5) 
เลือกเรียน 7114416- ความม่ันคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 
เลือกเรียน 7112306 - เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 



ภาคเรียนท่ี หมวดวิชา กลุ่มวิชาย่อย รหัสวิชา-ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2/2560 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7101002 - ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร ์2 3(3-0-6) 

  บังคับ 7113509 - การจัดการและบํารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5) 
บังคับ 7113507  - การซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

เลือกเรียน 7113202 - การบรหิารและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
บังคับ 7113101 - การประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 7114104 - การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพฯ 1(0-45-0) 
1/2561 หมวดวิชาเฉพาะด้าน พ้ืนฐานวิชาชีพ 7114105 - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 5(0-450-0) 

  บังคับ 7114207 - การสัมมนาด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์ 1(0-2-1) 
2/2561 หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7114208 - โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 3(0-6-3) 

  เลือกเรียน 7113203 – การบรหิารและการบรกิารอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
เลือกเรียน 7114205 - หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์1 2(1-2-3) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ใบคําร้องที่สําคัญสําหรับนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


