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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Computer Applications 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ประยุกต์) 
ชื่อย่อ (ไทย) :   วท.บ. (คอมพิวเตอร์ประยุกต์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Computer Applications) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Applications) 
 

3. วิชาเอก 
วิชาเอก  วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
วิชาเอก  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 
วิชาเอก  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไมน่้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย  
 5.3  การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถพูด อ่าน เขียน และ เข้าใจ 
   ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
6.1 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ครั้งที่  1/2558 วันที่  20 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
6.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 ครั้งที่  1/2559 วันที่ 21  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559 
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

 ครัง้ที่  2/2559 วันที่  4  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

 ครั้งที่  3/2559  วันที่ 21 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
  8.1 ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect) 
 8.2 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Manager) 
  8.3 ผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์ (Analytics Manager) 
  8.4 ผู้จัดการแผนกไอที (IT Manager) 
 8.5  วิศวกรด้านความมั่นคง-ปลอดภัย (Security Engineer) 
  8.6 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) 
  8.7 นักออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้ (User Experience Designer) 
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9. ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิชาเอก  วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
1. นายสุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2546 
 

2536 
2. นายพฤกษ์ไพร  เพ็งพารา อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ : คอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

2557 
2546 

 
2541 

3. นายกฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2551 
2549 

Ddd 
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d 
ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอก  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางศิวาพร  เหมียดไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2544 
 

2536 
2. นายจิรวัฑฒ ์ แก้วโกศล 

 
อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์) 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2552 
2542 

 
2542 

3. นางสุกัญชลิกา  บุญมาธรรม 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2549 
 

2541 
Dddd 
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ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอก  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
1. นางกายทิพย์  เพ็งกับหนู อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

2546 
2547 
2537 

2. นายกรกรต  เจริญผล 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2554 
2540 

3. นางสาวนันทิรา  ธีระนันทกุล 
 
 

อาจารย์ ปร.ด (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2559 
 

2552 
 

2550 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ในการพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นไปตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน ภายนอกประเทศ และสภาพพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดการลงทุนให้
เกิดความคุ้มค่าของต้นทุนให้มากที่สุด ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความ
หลากหลายของเทคโนโลยีและโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
องค์กรสมัยใหม่ในภาครัฐและภาคธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดังกล่าว หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นตามสภาพความต้องการใช้บุคลากรที่มีความสามารถใน
การจัดการส านักงานให้ทันสมัย การจัดการในการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านต่าง ๆ รวมถึงความสามารถด้าน
เครือข่ายและความปลอดภัยของระบบและข้อมูล ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับองค์การต่าง ๆ ทั้งในท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ  และเป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน 
  ดังนั้นการลดต้นทุนในการผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษา  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและให้ได้บัณฑิตที่
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  

 
  11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
   ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจ านวน
ของวัยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ลดลง ร่วมถึงการเข้าสู่ยุคสังคมเครือข่าย (social  network) และการใช้
คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (ubiquitous computing) ร่วมกับอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ตลอดเวลา  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน เป็นอย่างมาก 
จึงจ าเป็นจะต้องใช้บริหารหน่วยงานในการใช้โปรแกรมด้านต่าง ๆ ในองค์กร ที่มีความเป็นมืออาชีพ             
มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้   เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพของเศรษฐกิจ จ านวนของพลเมืองที่การเกิดลดลง การ
เกิดสังคมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตท าให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ไปทุกหนแห่งตลอดเวลา จึงท าให้เกิด ความต้องการในเรื่องการบริหารจัดการองค์การทางด้าน
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารบุคคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์ การบริหารจัดการด้านระบบเครือข่าย เป็นต้น จึงน ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์
โดยท าการรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและสามารถสร้างความหลากหลายในการ เรียนรู้ใน
สาขาวิชา เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการ 
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและอนาคต เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังต่อไปนี้  (1) การผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (2) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และ
เทคโนโลยี (3) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (4) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กล่าวคือหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม สาระที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งเป็นสากล และพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการประกอบอาชีพทั้งในท้องถิ่นและประเทศ โดยเน้นการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)  
  13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืนๆ มีดังนี้ 
    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
อุตสาหกรรม คณะพยาบาล และคณะครุศาสตร์ 
  13.1.2  หมวดวิชาเลือกเสรี   เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 
  13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 
 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 

 


