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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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สารสนเทศ โดยเพิ่มรายวิชาเลือกใหนักศึกษาไดเลือกเรียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 7 รายวิชาที่เนนทางดานมัลติมีเดีย

และแอนิเมช่ัน   

ในนามของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผม ขอขอบคุณเปนอยางสูงแกผูที่มีสวนเก่ียวของในการ

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ี   และหวังเปนอยางย่ิงวา หลักสูตรที่ไดปรับปรุงในคร้ังน้ี ตรงกับความตองการของผูที่

เก่ียวของทุก ๆ ฝาย   
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาคณติศาสตรและคอมพิวเตอร 
(หลักสูตรปรับปรุง พทุธศกัราช 2552) 

 

1.  ชื่อหลักสตูร  

 

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Mathematics and Computer 

 

2.  ชื่อปริญญา 

  

    ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร) 
   Bachelor of Science (Mathematics and Computer) 
    ชื่อยอ : วท.บ. (คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร) 
   B.S. (Mathematics and Computer) 
    ประกอบดวยแขนงวิชา    :   คณิตศาสตร  (Mathematics) 
     สถิติประยุกต (Applied  Statistics) 
     วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science) 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) 
 

3.  หนวยงานรับผิดชอบ 
 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

 

4.  ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
 

  4.1 ปรัชญา  
               มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีโลกทัศนกวาง มีภูมิปญญา และทักษะอาชีพดานคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ที่สนองความ

ตองการของทองถ่ินและสังคม รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของอาชีพ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม 

 

 4.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

สามารถนําความรูไปพัฒนาทองถ่ินและสังคม 

 4.2.2   เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไปใชสนับสนุนในงานวิจัยในระดับทองถ่ินและสังคม 

 4.2.3  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได 

 4.2.4  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 
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5. กําหนดการเปดสอน  

 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 

 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 

 6.1   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา 

6.2  มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาวาดวยการเขาศึกษาใน 

        มหาวิทยาลัย 

 

7. การคัดเลอืกผูเขาศกึษา  
 

 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

8. ระบบการศึกษา  
 

 8.1  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 16  สัปดาห 

 8.2  การคิดหนวยกิต 

       รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หนวยกิต ใชเวลาเรียนสัปดาหละไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 

                     รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิต ใชเวลาเรียนสัปดาหละไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 

       การฝกประสบการณอาชีพ 1 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา  90  ชั่วโมง 

 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 

ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกต ิ

 

10. การลงทะเบียนเรยีน 
  

 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

11. การวัดผลและการสําเร็จการศกึษา  
 

 11.1   ตองศึกษารายวิชาตาง  ๆ  ครบถวนตามท่ีระบุไวในหลักสูตรและผานเกณฑอื่นตามขอกําหนดและระเบียบ 

                        ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

11.2   ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต้ังแต 2.00 ขึ้นไป  
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12. อาจารยผูสอน 
 

12.1 อาจารยประจําหลักสูตร    
 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ปที่จบ
การศึกษา 

1 นางสาวอมรรัตน  แมกไมรักษา รองศาสตราจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

พบ.ม. (สถิติประยุกต)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2520 

 

2529 

2 นายชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2526 

 

2534 

3 นางสายใจ  เพชรคงทอง อาจารย ค.บ. (คณิตศาสตร) 

สถาบันราชภัฏสงขลา 

กศ.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 

2545 

 

2547 

 

4 นางยาใจ  โรจนวงศชัย รองศาสตราจารย ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยครูสงขลา 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2519 

 

2533 

5 นายทวีรัตน  นวลชวย อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏสงขลา 

คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2540 

 

2546 

6 นางสาวยุพดี  อินทสร อาจารย วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2541 

 

2543 
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 12.2  อาจารยพิเศษ 

 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง คุณวุฒิและสาขาวิชา 

1 นางสิรีพร  สังขทอง อาจารย  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

พบ.ม. (สถิติประยุกต) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2 นายพีระ  ทองมี อาจารย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

พบ.ม. (สถิติประยุกต) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

3 นายสมเกียรติ  เกตุเอี่ยม รองศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ส.ต.ม. (สถิติ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4 นายเสถียร  ศิริสถิตยกุล ผูชวยศาสตราจารย 

ขาราชการบํานาญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร 

กศ.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

5 นายพัลลภ  มานพ อาจารย   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

วศ.บ. (คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

6 นายกัมพล ชาญเชิงพาณิชย อาจารย 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  

สถาบันราชภัฏสงขลา 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

7 นายสุวรรณ  โชติการ หัวหนาฝายบริการและฝกอบรม

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

มศว. ภาคใต 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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13. จํานวนนักศึกษา  
 

 13.1 นักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษา    
   

 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 

ชั้นปที่ 1 175 175 175 175 175 

ชั้นปที่ 2  175 175 175 175 

ชั้นปที่ 3   175 175 175 

ชั้นปที่ 4    175 175 
              รวม 175 350 525 700 700 

 

 13.2  จํานวนนกัศึกษาที่คาดวาจะจบ 
 

 

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ 

2555 175 

2556 175 

2557 175 

2558 175 

2559 175 
 

 

 

 

14. สถานที่และอุปกรณการสอน 
 

            14.1  สถานที่ 
 

 14.1.1 แขนงวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว 
จํานวนที่ตองการ 
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหต ุ

1 หองเรียนขนาดจุ 40 คน 8 หอง - ใชอาคารเรียน 8 และ

อาคารเรียนรวม 48 

2 หองปฏิบัติการ 1 หอง - ใชหอง 8-202 

 
 
 
 



 6 

 14.1.2 แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว 
จํานวนที่ตองการ 
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหต ุ

1 หองเรียนขนาดจุ 40 คน 4 หอง - ใชอาคารเรียน 8 

2 หองเรียนขนาดจุ 80 คน 4 หอง - ใชอาคารเรียนรวม 48 

3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 หอง - ใชหองปฏิบัติอาคาร

เรียน 8  

ศูนยวิทยาศาสตร และ

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 14.2   อุปกรณการสอน 
 

 14.2.1  แขนงวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู 
จํานวนที่คาดวา 

เพียงพอ 
หมายเหต ุ

1 คอมพิวเตอรต้ังโตะ 40 เคร่ือง 40 เคร่ือง - 

2 โปรเจคเตอร 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง - 

3 คอมพิวเตอรโนตบุก 4 เคร่ือง 4 เคร่ือง - 

4 เคร่ืองคิดเลขกราฟก 80 เคร่ือง 80 เคร่ือง - 

 

 14.2.2 แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู 
จํานวนคาดวา 

เพียงพอ 
หมายเหต ุ

1 คอมพิวเตอรโนตบุก 3 เคร่ือง 3 เคร่ือง - 

2 โปรเจคเตอร 5 เคร่ือง 5 เคร่ือง - 

3 เคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ  80 เคร่ือง 80 เคร่ือง - 

4 เคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ 

(สําหรับงานมัลติมีเดีย) 

- 40 เคร่ือง จัดปการศึกษา 2553 

5 ชุดฮารดดิสก เซิรฟเวอร  1 ตัว 1 ตัว - 

6 กลองวิดีทัศน 2 ตัว  2 ตัว - 

7 เคร่ืองสแกนเนอร  1 เคร่ือง 1 เคร่ือง - 

8 เคร่ืองพิมพ Laserjet 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง - 
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15. หองสมุด 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ี

เก่ียวของทางดานคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร   ดังนี้  
 

15.1 หนังสือ  
         15.1.1  แขนงวิชาคณิตศาสตร 
 ภาษาไทย  จํานวน   671 รายการ  

 ภาษาอังกฤษ         จํานวน   194 รายการ  
 

    15.1.2 แขนงวิชาสถิติประยุกต 
 ภาษาไทย  จํานวน   889 รายการ  

 ภาษาอังกฤษ         จํานวน     58 รายการ  
 

 15.1.3 แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ภาษาไทย  จํานวน   452 รายการ  

  ภาษาอังกฤษ         จํานวน   116 รายการ  

 

15.2 วารสาร  
                 15.2.1  แขนงวิชาคณิตศาสตร 
  ภาษาไทย   จํานวน                 10 รายการ 

  ภาษาอังกฤษ  จํานวน      - รายการ 
 

  15.2.2  แขนงวิชาสถิติประยุกต 
 ภาษาไทย   จํานวน      7 รายการ 

 ภาษาอังกฤษ  จํานวน      - รายการ 
 

  15.2.3  แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาไทย   จํานวน    15  รายการ 

  ภาษาอังกฤษ  จํานวน      2 รายการ 

 

15.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส  
 

         15.3.1  ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (full text) 
         15.3.2  ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงทั่วโลก (full text)  
         15.3.3  ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (full text)  
         15.3.4  ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส Net Library (full text) 
         15.3.5  ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
         15.3.6  ฐานขอมูล  Wilson : General Science (full text) 
         15.3.7  Web of Science 
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16. งบประมาณ  
 

    ใชงบประมาณรายจายและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

17.   หลักสตูร 
 

        จํานวนหนวยกิตรวม                                        ไมนอยกวา  127  หนวยกิต 

 

       17.1 โครงสรางหลักสูตร    
          หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ประกอบดวย หมวดวิชา 3 หมวดวิชา  คือ    

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะดาน  และหมวดวิชาเลือกเสรี    แตละหมวดวิชากําหนดสัดสวนหนวยกิตขั้นตํ่าของ

หมวดวิชาและกลุมวิชา   ดังนี้ 

                

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 9     หนวยกิต 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6     หนวยกิต 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6     หนวยกิต 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9     หนวยกิต 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                           91 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา 82   หนวยกิต 

  วิชาแกนพื้นฐาน 15   หนวยกิต 

  วิชาบังคับรวม  9    หนวยกิต 

  วิชาเฉพาะแขนง   58   หนวยกิต 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ  9     หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                      6 หนวยกิต 
 รวม   127 หนวยกิต 
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17.2  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 

         รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  มีการกําหนด รหัสวิชา ชื่อวิชา ในแตละหมวดวิชาและกลุมวิชา   ดังนี้ 

 

           ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                        ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  
           1.   กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                                                      ใหเรียน 9 หนวยกิต 
  

            บังคับเรียน      6 หนวยกิต 
  

  1500301 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 Thai for Communication   

    1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 English for Communication 1  

             เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากวิชาตอไปนี้  
  

1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

 English for Communication  2  

  1500310 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  

  1500311 ภาษาญี่ปุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication  

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Malay for Communication  

             1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร            3(3-0-6) 

 Korean for Communication  

              1500315 ภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Burmese for Communication  

   
            2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร                                                               ใหเรียน  6 หนวยกิต 
  
            บังคับเรียน      3 หนวยกิต 

2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

 Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
    เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากวิชาตอไปนี้  

  1500305 สารนิเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 

 Information for Study Skills and Research  
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1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion  

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetic  of  Life  

   2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Art  in Daily  Life  

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development  

   
            3. กลุมวิชาสังคมศาสตร                                                                  ใหเรียน  6 หนวยกิต 
  
            บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  3(3-0-6) 

 Study for Local Development  
    เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากวิชาตอไปนี้  

2500302 วิถีไทย 3(3-0-6) 

 Thai Living  

  2500303 วิถีโลก 3(3-0-6) 

 Global Living  

  2500304 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Man and Environment  

              2500305 มนุษยกับสังคม            3(3-0-6) 

 Man and Society  

              2500306 เศรษฐกิจพอเพียง            3(3-0-6) 

 Sufficiency Economy  

              2500307 สันติศึกษา            3(3-0-6) 

 Peace Studies  

              2500310 กฎหมายในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 

 Law in Daily Life  
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           4. กลุมวิชาคณิตศาสตร   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                             ใหเรียน  9 หนวยกิต 
  

            บังคับเรียน 6 หนวยกิต 

       4000306 การคิดและการตัดสินใจ            3(2-2-5) 

 Thinking and Decision Making  

              4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต            3(2-2-5) 

 Information Technology for Life  

    เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากวิชาตอไปนี้  

   1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports and Exercise for Health  

  4000305 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

 Science for Quality of Life  

4000309  ชีวิตกับพลังงาน      3(3-0-6) 

 Life and Energy  

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ       3(3-0-6) 

 Reproductive Health  

              4000312  อาหารและโภชนาการเบื้องตน             3(3-0-6) 

 Introduction to Food and Nutrition     

              4000313  วิทยาศาสตรทองถ่ิน             3(3-0-6) 

 Local Science  

              4000314  วิทยาศาสตรระบบโลก            3(3-0-6) 

 Earth System Science  

              4000315  สารเคมีและยาในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 

 Chemical and Drugs in Daily Life  

              4000316  ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 

 Environment in Daily Life  

              4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต            3(3-0-6) 

 Plant for Life  

              4000318  เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต            3(3-0-6) 

 Agriculture for Quality of Life  

               4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน               3(3-0-6) 

 Mental Health in Daily Life  
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           ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                 ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 
  

               1. กลุมวิชาเนื้อหา                                                                  ไมนอยกวา   82 หนวยกิต 
   

                   1.1  วิชาแกนพ้ืนฐาน  15 หนวยกิต 
   

4101101 หลักฟสิกส    3(3-0-6) 
 Principles of Physics  

  4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส          1(0-3-2) 
 Principles of Physics Laboratory  

4201101 หลักเคมี              3(3-0-6) 
 Principles of Chemistry  

4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี      1(0-3-2) 
 Principles of Chemistry Laboratory  

  4301101 หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 
 Principles of Biology  

  4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1(0-3-2) 
 Principles of Biology Laboratory  

   4501201 คณิตศาสตรพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  
   
                   1.2  วิชาบังคับรวม   9 หนวยกิต 
  

4003001 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 
 Research Methodology in Science  

4004001 สัมมนา 1(1-2-3) 
 Seminar  

4501401 แคลคูลัส  1 3(3-0-6) 
 Calculus  I  

4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
 Programming and Algorithm  
   
   
   
   
   



 13 

   
                    1.3  วิชาเฉพาะแขนง                                                         ไมนอยกวา  58 หนวยกิต 
  

                        1.3.1  แขนงวิชาคณิตศาสตร  
  

                        บังคับเรียน 30 หนวยกิต 
  

4501202 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics  

4502301  พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 
 Linear Algebra    

4502401 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II  

4502402 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
 Calculus III  

4503301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra I  

4503401 คณิตวิเคราะห  3(3-0-6) 
 Mathematics Analysis  

4503402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ    3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equation  

4504901 โครงงานทางคณิตศาสตร 3(0-6-3) 

 Project in Mathematics  

4552201 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน    3(3-0-6) 
 Introduction to Probability and Statistics  

4552202 คณิตสถิติศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Mathematical Statistics I  

   
                           เลือกเรียน                                                               ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  

4502101 ประวัติคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 History of Mathematics  

4502201 ทฤษฎีจํานวน  3(3-0-6) 

 Number Theory  
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4502202 ทฤษฎีเซต      3(3-0-6) 

 Set Theory  

4502203 ทฤษฎีสมการ  3(3-0-6) 

 Equation Theory  

4502204 ระบบจํานวน  3(3-0-6) 

 Number System  

4502205 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 

 Foundation of Geometry  

4502206 สํารวจเรขาคณิต  3(3-0-6) 

 Survey of Geometry  

4502403 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

 Numerical Analysis  

4502701 คณิตศาสตรการเงิน  3(3-0-6) 

 Mathematics of Finance  

4502702 วิยุตคณิต     3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

4503201 ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

 Mathematical Logic  

4503302 พีชคณิตนามธรรม 2   3(3-0-6) 

 Abstract Algebra II  

4503303 คณิตศาสตรเชิงการจัดการ 3(3-0-6) 

 Combinatorics   

4503304 คณิตศาสตรการคณนา 3(3-0-6) 

 Computational Mathematics  

4503305 ทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 

 Coding Theory  

4503306 พีชคณิตลี 3(3-0-6) 

 Lie Algebra  

4503403 สมการเชิงอนุพันธยอย    3(3-0-6) 

 Partial Differential Equation  

4503404 การวิเคราะหเวกเตอร 3(3-0-6) 

 Vector Analysis  

4503405 แคลคูลัสขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Calculus  
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 4503406 ทฤษฎีกราฟ  3(3-0-6) 

 Graph Theory  

4503701 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

 Mathematical Modeling  

4503702 กําหนดการเชิงเสน            3(3-0-6)  

 Linear Programming  

4503703 ทฤษฎีเกม  3(3-0-6) 

 Game Theory  

4503704 คณิตศาสตรประกันภัย  3(3-0-6) 

 Mathematics Insurance  

4504401 การวิเคราะหเชิงจริง  3(3-0-6) 

 Real Analysis   

4504402 การวิเคราะหเชิงซอน 1 3(3-0-6) 

 Complex Analysis I  

4504403 การวิเคราะหเชิงซอน 2 3(3-0-6) 

 Complex Analysis II  

4504404 ทอพอโลยีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Topology  

4504405 ทฤษฎีเมเชอร 3(3-0-6) 

 Measure Theory  

4504406 ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน 3(3-0-6) 

 Functions of a complex variable  

4504501 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด   3(3-0-6) 

 Non – Euclidean Geometry  

4504502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย  3(3-0-6) 

 Projective Geometry  

4504503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

 Differential  Geometry  

4552101 สถิติวิเคราะห 1  3(3-0-6) 

 Statistical Analysis I  

4552102  สถิติวิเคราะห 2  3(3-0-6) 

 Statistical Analysis II  

4552203 คณิตสถิติศาสตร 2  3(3-0-6) 

 Mathematical Statistics II  
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4553302  การวิเคราะหการถดถอย   3(3-0-6) 

 Regression Analysis  

4553303 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร  3(3-0-6) 

 Nonparametric Statistics  

4553304  การวิเคราะหอนุกรมเวลา  3(3-0-6) 

 Time Series Analysis  

4553305 เทคนิคการชักตัวอยาง    3(3-0-6) 

 Sampling Technique  

4553306  การออกแบบการทดลอง 1  3(3-0-6) 

 Experimental Design I  

4553307 การออกแบบการทดลอง 2         3(3-0-6) 

 Experimental Design II  

4553308 เทคนิคการพยากรณ 3(3-0-6) 

 Forecasting Technique  

4553401 ประชากรศาสตร  3(3-0-6) 

 Demography  

4553501 การวิจัยดําเนินการ 1       3(3-0-6) 

 Operations Research I  

4553502 การวิจัยดําเนินการ 2   3(3-0-6) 

 Operations Research II  

4554201 ทฤษฎีความนาจะเปน 1   3(3-0-6) 

 Theory of Probability  I  

4554202 ทฤษฎีความนาจะเปน 2   3(3-0-6) 

 Theory of Probability  II  

4554203 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Theory of Decision  

4554301  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(3-0-6) 

 Statistical Quality Control  

4601101 ดิจิทัลเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Digital  

4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Programming    

4602401  โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Structure  
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4602402 ระบบฐานขอมูล     3(2-2-5) 

 Database System  

4602501  โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Software Package for Science and Mathematics  

4602503 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 

 Application for Statistics and Research  

 4602601 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Architecture  

4602602 ระบบส่ือสารขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Communication  

4602603 ไมโครโปรเซสเซอร   3(2-2-5) 

 Microprocessor  

4603201 วิศวกรรมซอฟตแวร      3(2-2-5) 

 Software Engineering  

4603203 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design  

4603301 กราฟก  3(2-2-5) 

 Graphics   

4603302 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 3(2-2-5) 

 Computer Aided Design  

4603401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System  

4603601 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Network  

4603701 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence  

4652301 เทคโนโลยีส่ือประสม 3(2-2-5) 

 Multimedia Technology  

4652501  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 E-commerce  

4653201  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Management Information System  

4653202 การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช 3(2-2-5) 

 User Interface Design  
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4653204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 3(2-2-5) 

 Web Site Design and Development  

4654401 การจัดการโครงการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Project  Management  

   
                            วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณอาชีพ 7 หนวยกิต 
  

4504801  การเตรียมฝกประสบการณทางคณิตศาสตร 2(90) 

 Preparations for  Experience in Mathematics  

4504802 การฝกประสบการณทางคณิตศาสตร 5(450) 

 Field Experience in Mathematics    

  

  1.3.2  แขนงวิชาสถิติประยุกต  
   

 บังคับเรียน  36 หนวยกิต 
   

4502301 พีชคณิตเชิงเสน     3(3-0-6) 

 Linear Algebra  

4502401 แคลคูลัส  2     3(3-0-6) 

 Calculus  II  

4552101 สถิติวิเคราะห 1  3(3-0-6) 

 Statistical Analysis I  

4552102 สถิติวิเคราะห 2  3(3-0-6) 

 Statistical Analysis II  

4552202 คณิตสถิติศาสตร 1    3(3-0-6) 

 Mathematical  Statistics I  

4553302 การวิเคราะหการถดถอย    3(3-0-6) 

 Regression Analysis  

4553305 เทคนิคการชักตัวอยาง    3(3-0-6) 

 Sampling Technique  

4553306 การออกแบบการทดลอง 1   3(3-0-6) 

 Experimental Design I  

4554301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ    3(3-0-6) 

 Statistical Quality Control  
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4554901 โครงการพิเศษ 3(3-0-6) 

 Special Project  

4602402 ระบบฐานขอมูล    3(2-2-5) 

 Database System  

4602503 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจัย  3(2-2-5) 

 Application Program for Statistics and Research  

   

 เลือกเรียน                                                              ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
   

4502402 แคลคูลัส 3     3(3-0-6) 

 Calculus III  

4503405 แคลคูลัสขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Calculus  

4503701 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

 Mathematical Modeling    

4503704 คณิตศาสตรประกันภัย     3(3-0-6) 

 Mathematics Insurance  

4552203 คณิตสถิติศาสตร 2     3(3-0-6) 

 Mathematical Statistics II  

4553303 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร    3(3-0-6) 

 Nonparametric Statistics  

4553304 การวิเคราะหอนุกรมเวลา     3(3-0-6) 

 Time Series Analysis  

4553307 การออกแบบการทดลอง 2    3(3-0-6) 

 Experimental Design II  

4553308 เทคนิคการพยากรณ   3(3-0-6) 

 Forecasting Technique        

4553401 ประชากรศาสตร  3(3-0-6) 

 Demography  

4553501 การวิจัยดําเนินการ 1 3(3-0-6) 

 Operations Research  I  

4553502 การวิจัยดําเนินการ  2  3(3-0-6) 

 Operations Research  II  
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4554201 ทฤษฎีความนาจะเปน 1   3(3-0-6) 

 Theory of Probability  I  

4554202 ทฤษฎีความนาจะเปน 2   3(3-0-6) 

 Theory of Probability  II  

4554203 ทฤษฎีการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

 Theory of Decision  

4554303 การวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ      3(3-0-6) 

 Multivariate Analysis  

4554902 หัวขอพิเศษเก่ียวกับสถิติ  3(3-0-6) 

 Special Topic in Statistics    

4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

 Computer Programming  

4601202 การโปรแกรมขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Programming  

4601401 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 Algorithm   

4602401 โครงสรางขอมูล    3(2-2-5) 

 Data Structure  

4602504 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน    3(2-2-5) 

 Software Package and Application  

4603203 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design  

4603401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System  

4603602 การจัดการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

 Computer Management and  Maintenance  

4653203 การบริหารและจัดการเว็บไซต 3(2-2-5) 

 Web Site Management  

   

 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณอาชีพ  7 หนวยกิต 
   

4554801 การเตรียมฝกประสบการณทางสถิติประยุกต  2(90) 

 Preparations  for Experience in Applied Statistics  

4554802 การฝกประสบการณทางสถิติประยุกต  5(450) 

 Field Experience in Applied Statistics  
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 1.3.3 แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
   

 บังคับเรียน 36 หนวยกิต 
   

4502702 วิยุตคณิต  3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Programming   

4601401 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 Algorithm  

4602401 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Structure  

4602402 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database System  

4602601 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Architecture   

4602602 ระบบส่ือสารขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Communication   

4603201 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering    

4603203 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design   

4603205 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming  

4603401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System  

4604901 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(0-6-3) 

 Project in Computer Science I  

   

 เลือกเรียน                                                             ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
   

1553612 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer English  

4501601 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Mathematics for Computer   
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4502401 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 Calculus II       

4502403 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

 Numerical Analysis  

4552201 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and Statistics  

4601101 ดิจิทัลเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Digital  

4601202 การโปรแกรมขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Programming   

4602403 ซอฟตแวรระบบ 3(2-2-5) 

 System Software  

4602501 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Software Package for Sciences and Mathematics  

4602503 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจัย  3(2-2-5) 

 Application Program for Statistics and Research  

4602504 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน  3(2-2-5) 

 Software Package and Application  

4602603 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

 Microprocessor  

4603202 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Management System  

4603204 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Analysis and Design  

4603206 การออกแบบระบบคอมไพเลอร 3(2-2-5) 

 Compiler System Design  

4603301 กราฟก 3(2-2-5) 

 Graphics   

4603302 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 3(2-2-5) 

 Computer Aided Design   

4603402 การจําลองและแบบจําลอง 3(2-2-5) 

 Simulation and Model  

4603601 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Network  
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4603602 การจัดการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Management and Maintenance  

4603603 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 

 Wireless Technology  

4603701 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence   

4604701 ระบบเฉลียวฉลาด 3(2-2-5) 

 Intelligent System   

4604902 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3) 

 Project in Computer Science II  

4604903 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer  

4604904 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer Education  

4652301 เทคโนโลยีส่ือประสม 3(2-2-5) 

 Multimedia Technology  

4652501 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 E-commerce  

4652502 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

 Geographical  Information System  

4652503 โปรแกรมตารางทําการขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Spreadsheet Application  

4652701 ระบบฐานความรู 3(2-2-5) 

 Knowledge Based System  

4653201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Management Information  System  

4653202 การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช 3(2-2-5) 

 User Interface Design  

4653203 การบริหารและการจัดการเว็บไซต 3(2-2-5) 

 Web Site  Management  

4653204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 3(2-2-5) 

 Web Site Design and Development  

4653501 การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System Management  
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4653502 คอมพิวเตอรชวยสอน 3(2-2-5) 

 Computer Assisted Instruction  

4654401 การจัดการโครงการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Project  Management  

4654601 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information System Security  

4654602 การประกันระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information System Insurance  

4654701 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Decision Support System  

   

 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณอาชีพ  7 หนวยกิต 
   

4604801 การเตรียมฝกประสบการณทางคอมพิวเตอร  2(90) 

 Preparations  for Experience in Computer  

4604802 การฝกประสบการณทางคอมพิวเตอร  5(450) 

 Field  Experience in Computer  

   

 1.3.4 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   

 บังคับเรียน 36 หนวยกิต 
   

1553610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 

 English for Information Technology  I  

1553611 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 

 English for Information Technology  II  

4552201 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and Statistics  

4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Programming   

4602401 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Structure  

4602402 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database System  
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4603203 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design  

4652601 ระบบส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network  

4653201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Management Information System  

4653501 การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System Management   

4654401 การจัดการโครงการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Project  Management  

4654901 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3) 

 Project in Information Technology  

   

 เลือกเรียน                                                             ไมนอยกวา 15  หนวยกิต  
   

1553612 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer English  

4003003 การเขียนเชิงวิชาการ     1(2-0-4) 

 Academic Writing   

4502401 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 

 Calculus  II  

4601101 ดิจิทัลเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Digital  

4601202 การโปรแกรมขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Programming   

4601401 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 Algorithm  

4602403 ซอฟตแวรระบบ 3(2-2-5) 

 System Software  

4602501 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Software Package for Sciences and Mathematics  

4602503 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจัย  3(2-2-5) 

 Application Program for Statistics and Research  
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4602504 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน  3(2-2-5) 

 Software Package and Application  

4602601 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Architecture  

4602603 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

 Microprocessor  

4603201 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering  

4603202 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Management System  

4603204 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Analysis and design  

4603205 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming   

4603206 การออกแบบระบบคอมไพเลอร 3(2-2-5) 

 Compiler System Design  

4603301 กราฟก 3(2-2-5) 

 Graphics   

4603302 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 3(2-2-5) 

 Computer Aided Design  

4603401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System  

4603402 การจําลองและแบบจําลอง 3(2-2-5) 

 Simulation and Model  

4603602 การจัดการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Computer Management and Maintenance  

4603603 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 

 Wireless Technology   

4603701 ปญญาประดิษฐ     3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence  

4604701 ระบบเฉลียวฉลาด     3(2-2-5) 

 Intelligent System   

4604903 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer  
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4604904 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer Education  

4652301 เทคโนโลยีส่ือประสม  3(2-2-5) 

 Multimedia Technology  

4652302 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Multimedia Technology  

4652303 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

 Computer  Graphic for Design   

4652304 การสรางภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 3(2-2-5) 

 2D Animation Creation  

4652305 เสียงสําหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Sound for Multimedia Application  

4652501 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5) 

 E-commerce  

4652502 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  3(2-2-5) 

 Geographical  Information System  

4652503 โปรแกรมตารางทําการขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Spreadsheet Application  

4652701 ระบบฐานความรู 3(2-2-5) 

 Knowledge Based System  

4652702 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู 3(3-0-6) 

 Information Technology for Knowledge Management  

4653202 การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช  3(2-2-5) 

 User Interface Design  

4653203 การบริหารและจัดการเว็บไซต  3(2-2-5) 

 Web Site  Management  

4653204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  3(2-2-5) 

 Web Site Design and Development  

4653301 การสรางภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ 3(2-2-5) 

 3D Animation Creation  

4653302 การตัดตอส่ือมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Multimedia Clipping  

4653303 เทคนิคการปรับแตงงานภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5) 

 Technique for Adjusting Animation  
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4653502 คอมพิวเตอรชวยสอน 3(2-2-5) 

 Computer Assisted Instruction  

4654601 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Information System Security  

4654602 การประกันระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Information System Insurance  

4654701 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Decision Support System  

   

 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณอาชีพ 7 หนวยกิต 
   

4654801 การเตรียมฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90) 

 Preparations  for Experience in Information Technology  

4654802 การฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  5(450) 

 Field  Experience in Information Technology  

   
            2.  กลุมวิชาวิทยาการจดัการ                                                 9  หนวยกิต 
   

3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Principles of  Business  Administration  

      3563110  การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship  

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Economics  

   

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                6   หนวยกิต 
  
      ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตอง ไมเปนรายวชิาที่    

               กําหนดใหเรียนที่ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตรแขนงวิชานี ้
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17.3  แผนการศึกษา 
 

แขนงวชิาคณิตศาสตร 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 1500301 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4501201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4501202 หลักการทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

  รวม 19 
 
 
 
 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  ................................................... 3 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร  ................................................... 3 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000306 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4101101 หลักฟสิกส 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4501401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

  รวม 19 
 
 
 
 
 



 30 

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร 2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ..................................................... 3 

    

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201101 หลักเคมี 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4502401 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4552201 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  รวม 19 

 
 
 
 
 

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ..................................................... 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4502402 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4502301 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ................................................... 3 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

  รวม 15 
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4503401 คณิตวิเคราะห 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4552202 คณิตสถิติศาสตร1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4503402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4503301 พีชคณิตนามธรรม1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วชิาบังคับรวม) 4003001 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ................................................... 3 

  รวม 17 
 

 

 

 

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4004001 สัมมนา 1(1-2-3) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน) 4504404 ทอพอโลยีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ................................................... 6 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3563110 การเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 

  รวม 16 
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ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4504901 โครงงานทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ................................................... 12 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ) 4504801 การเตรียมฝกประสบการณฯ 2(90) 

  รวม 17 
 

 

 

 

 

 

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ) 4504802 การฝกประสบการณฯ 5(450) 

  รวม 5 
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แขนงวชิาสถิติประยุกต 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 1500301 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201101 หลักเคมี 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4501201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 

  รวม 20 
 

 

 

 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  ................................................... 3 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000206 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  .................................................... 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4101101 หลักฟสิกส 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วชิาบังคับรวม) 4501401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4552101 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

  รวม 19 
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร 2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4552102 สถิติวิเคราะห2 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4502401 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 

  รวม 18 
 

 

 

 

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร  ................................................... 3 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ................................................... 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4602503 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการ

วิจัย 

3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4552202 คณิตสถิติศาสตร 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)   6 

  รวม 18 
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4003001 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4502301 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน) 4553302 การวิเคราะหการถดถอย 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ................................................... 6 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

  รวม 17 
 

 

 

 

 

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4004001 สัมมนา 1(1-2-3) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4553305 เทคนิคการชักตัวอยาง  3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4553306 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ................................................... 6 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3563110 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

  รวม 16 
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ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4554301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4554901 โครงการพิเศษ 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ................................................... 6 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ) 4554801 การเตรียมฝกประสบการณฯ 3(3-0-6) 

  รวม 15 
 

 

 

 

 

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ) 4554802 การฝกประสบการณ ฯ 5(450) 

  รวม 5 
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แขนงวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 1500301 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 2500309 เรียนรูคุคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000306 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4501201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

   รวม 18 
 

 
 
 
 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร  .............................................. 3 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร 2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  .............................................. 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4601401 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับรวม) 4501404 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

  รวม 21 
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร(เลือกเรียน)  ...................................................... 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4101101 หลักฟสิกส 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4602601 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4502702 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ...................................................... 3 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

  รวม 19 

 
 
 
 
 

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร  .................................................... 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201101 หลักเคมี 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4602401 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4602602 ระบบส่ือสารขอมูล 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4602402 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 

  รวม 19 
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4603201 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4603205 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ...................................................... 9 

  รวม 15 

 
 
 
 
 
 
 

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4003001 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4603401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4603203 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ...................................................... 3 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3563110 การเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

  รวม 18 
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ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4004001 สัมมนา 1(1-2-3) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(เฉพาะแขนง : บังคับรวม) 4604901 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(0-6-3) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาปฏิบัติการฯ) 4604801 การเตรียมฝกประสบการณฯ 2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี    

 .........................................................  ......................................................... 6 

  รวม 12 

 
 
 
 
 

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

                กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาปฏิบัติการฯ) 4604802 การฝกประสบการณฯ 5(450) 

  รวม 5 
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แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 2500309 เรียนรุคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร 2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4501201 คณิตศาสตรพื้นฐาน  3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

  รวม 19 

 
 
 
 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร  …………………………….. 3 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4000306 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4101101 หลักฟสิกส 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4501401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  รวม 19 
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร(เลือกเรียน)  ...................................................... 3 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร  ...................................................... 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4602401 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4652601 ระบบส่ือสารและเครือขายคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

  รวม 15 

 
 
 
 

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 1500301 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ...................................................... 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201101 หลักเคมี 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาแกนพื้นฐาน) 4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-2) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4552201 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4602402 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

  รวม 16 
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4003001 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 

 

1553610 ภาษาอั งกฤษสําห รับ เทคโนโล ยี

สารสนเทศ 1 

3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4603203 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ...................................................... 9 

  รวม 17 

 
 
 
 
 

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับรวม) 4004001 สัมมนา 1(1-2-3) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 1553611 ภาษาอั งกฤษสําห รับ เทคโนโล ยี

สารสนเทศ 2 

3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4653501 การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4653201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ...................................................... 3 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3563110 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 

  รวม 19 
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ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชาเฉพาะดาน   หนวยกิต 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4654401 การจัดการโครงการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : บังคับ) 4654901 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3) 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเฉพาะแขนง : เลือกเรียน)  ...................................................... 3 

 กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาปฏิบัติการฯ) 4654801 การเตรียมฝกประสบการณฯ 2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี    

  ........................................................ 6 

  รวม 17 

 
 
 
 
 
 

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    

                  กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาปฏิบัติการฯ) 4654802 การฝกประสบการณฯ 5(450) 

  รวม 5 
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การกาํหนดรหัสรายวชิาของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นป 

หมวดวิชาและแขนงวิชา 

4 1 2 3 5 6 7 
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  17.4  คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

   

1500301 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน ให

สามารถใชส่ือสารในชิวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   

1500303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 
 English for Communication 1  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือติดตอใน

สถานการณตางๆ เพื่อส่ือความหมายในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 
 English for Communication 2   
 การฝกทักษะและกลวิธีการอานรวมทั้งการเขียนขอความส้ัน ๆ เพื่อการส่ือสารและ

ฝกทักษะดานการฟง การพูดเพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น 

 

   

1500310 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500311 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
   การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุน โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500313 ภาษามาเลยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษามาเลย โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1500314 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500315 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาพมา โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสําหรับการส่ือสาร ในชีวิตประจําวัน 

 

   

1500305 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 
 Information for Study Skills and Research  
 ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัย และแหลง

สารสนเทศอื่น ๆ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาเพื่อใชศึกษาคนควาดวย

ตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน  

 

   

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion  
 ความหมาย องคประกอบ ประเภท การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา

สาขาของปรัชญาใหเห็นถึงความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา 

เขาใจคุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา เรียนรูและเขาใจแนวคิดของปรัชญาและ

หลักคําสอนของศาสนา ตาง ๆ สามารถนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาดังกลาวมาใช

พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ บุคคลครอบครัว สังคม เพ่ือใหเกิดสันติภาพและสันติสุขใน

สังคม  

 

   

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic of Life  
 ศาสตรทางความงาม ความหมายและขอแตกตางของสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับ

สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของ

ศาสตรทางการเห็น  ศาสตรทางการไดยิน   และศาสตรทางการเคล่ือนไหว  สูทัศนศิลป 

ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา ระดับการรําลึก 

ความคุนเคย และ ความซาบซ้ึง 
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2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Art in Daily Life  
 ศิลปะในชีวิตประจําวัน  รสนิยม  องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ 

โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะ และการออกแบบมาใชกับการแตงกาย 

อาหาร การตกแตงบานเรือน การส่ือสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 

   

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development  
 ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การ

เขาใจตนเอง และเขาใจผูอื่น ตลอดจนการพัฒนาตนใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค การ

สรางมนุษยสัมพันธในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน  และการเสริมสรางชีวิต

ใหเปนสุข 

 

   

2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
 Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
 ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ การ

สรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา และการพัฒนา

ตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   

2500302 วิถีไทย  
 Thai Living 3(3-0-6) 
  ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย สภาพปญหาสังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย  

โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบาน

และทองถ่ิน การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองการปกครอง 

 

   

2500303 วิถีโลก 3(3-0-6) 
 Global Living  
  ความเปนมาของมนุษยชาติกับการสรางสรรคอารยธรรม วิวัฒนาการทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปญหาและการ

แกปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปล่ียนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัวของไทยใน

สังคมโลก ตลอดจนเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน เพื่อเปนความรูพื้นฐานใน

การดํารงชีวิตท่ีสมบูรณในสังคมแหงปญญาและขอมูลขาวสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2500304 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Man and Environment  
  ความหมาย ความสําคัญของส่ิงแวดลอม ความรูทั่วไปเก่ียวกับส่ิงแวดลอม ระบบ

กายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ผล

การใชทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษตาง ๆ  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม   

ปญหาส่ิงแวดลอมและผลกระทบตอชีวิตมนุษย แนวทางการแกปญหา และการมีสวน

รวมในการจัดการส่ิงแวดลอม การสงเสริมบํารุงรักษา ตลอดจนสรางแนวคิดและ

จิตสํานึกเพื่อการพัฒนาแบบย่ังยืน 

 

   

2500305 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 
 Man and Society  
  ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย องคประกอบโครงสรางและกระบวนการทางสังคม 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอวิถี

ชีวิตของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และการปกครอง แนวทางการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคมปจจุบัน  

 

   

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficient Economy  
 ความหมาย ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

แนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ 

 

   

2500307 สันติศึกษา 3(3-0-6) 
 Peace Studies  
 ความหมายและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและสันติภาพศึกษา ปญหาความขัดแยง

และความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ และการจัดการความ

ขัดแยงโดยสันติวิธี 

 

   

2500308 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Study for Local Development     
 ความหมาย ความสําคัญ ความเช่ือมโยง และความสัมพันธของทองถ่ิน การ

วิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ สถานการณ ปญหา ในทองถ่ิน และ

แนวทางในการแกไขปองกันปญหา พัฒนาเหตุการณใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่น

และสังคม การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางการแกปญหากรณีศึกษา 
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2500310 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Law in Daily Life  
 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและ

สังคม ประเภทและท่ีมาของกฎหมาย หลักทั่วไปอื่น ๆ ของกฎหมาย  หลักกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

 

1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Sports and Exercise for Health  
 หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเก่ียวกับกิจกรรม

ทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีเ ก่ียวกับสุขภาพและการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย การประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬาในการเลนกีฬาและการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ  การปฏิบัติที่เปนพื้นฐานในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายตามวิถี

ไทยและสากล 

 

   

4000305 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life  
 ความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร กระบวนการและ

วิธีการทางวิทยาศาสตร    ความหมายขององคประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซ่ึงเปน

องคประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอ

คุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 

 

   

4000306 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Thinking and Decision Making  
 กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การวิเตราะหขอมูลขาวสาร 

ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจและการใชคณิตศาสตรเพื่อการ

แกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

 

   

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for life  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพล และมีผลกระทบตอ

ชีวิตและสังคม  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผล

ขอมูล การจัดการและการใชงานขอมูล การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต  

การสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู  การส่ือสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลอื่น ๆ  การเคารพสิทธิทางปญญา 
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4000309 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-6) 
 Life and Energy  
 ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  ปฏิสัมพันธระหวางสสารและ

พลังงาน  รูปแบบของพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิต

และส่ิงแวดลอม  พลังงานทดแทนการอนุรักษพลังงาน 

 

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ 3(3-0-6) 
 Reproductive Health  
 ความหมาย  ความเปนมา  และขอบขายของอนามัยการเจริญพันธุ  

สถานการณและแนวโนมดานอนามัยการเจริญพันธุ  การเลือกคูครอง  การเตรียม

แตงงาน  การแตงงาน  การสรางเสริมสุขภาพครอบครัว  การวางแผนครอบครัว  

การเตรียมตัวเปนพอแม  การดูแลสุขภาพแม ตลอดการต้ังครรภ คลอด หลังคลอด  

และการดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก 

 

   

4000312 อาหารและโภชนาการเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition  
 ความหมาย  ความสําคัญของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพ  อาหารหลัก  

5  หมู  สารอาหาร  ขอปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  ภาวะ

โภชนาการ ความตองการพลังงานและสารอาหารของรางกาย การเลือกซื้ออาหาร 

หลักในการประกอบอาหารพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค   

 

   

4000313 วิทยาศาสตรทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Science  
 บริบทของแหลงเรียนรูในทองถ่ินลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   ปฏิบัติการสํารวจท่ัวไป  

คนหาองคความรูหรือสาระการเรียนรูตางๆ แบบมีสวนรวม  นําขอมูลที่ไดมาวางแผนการ

ดําเนินงาน  ปฏิบัติการตามแผน  ประเมินผล  วิเคราะหและสรุปผล  สามารถนําผลท่ี

ไดมาสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

 

   

4000314 วิทยาศาสตรระบบโลก 3(3-0-6) 
 Earth System Science  
 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ ความเช่ือมโยงขององคประกอบที่

สําคัญของโลก  ไดแก  ดานธรณีวิทยา  อุตุนิยมวิทยา  ดาราศาสตร  สมุทรศาสตร  

รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ  การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  โดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Chemical and Drugs in Daily Life  
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสารเคมีและยา รวมถึงเครื่องสําอาง และยาจากสมุนไพรที่

ใชในชีวิตประจําวัน  ที่เก่ียวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อให

เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

 

   

4000316 ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Environment in Daily Life  
 ความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน ดานน้ํา อากาศ เสียง มูล

ฝอย ของเสียอันตราย พลังงาน การอนุรักษ และเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอม ที่เก่ียวของ

กับชีวิต การปองกันผลกระทบ และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

   

4000317 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Plant for Life  
 ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการใชประโยชนจากพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ

และการพัฒนาพืชพรรณ   

 

   

4000318 เกษตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Agriculture for Quality of Life  
 ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน การใชความรูทางการเกษตร ทั้งการ

ปลูก เล้ียงสัตว ประมง และการแปรรูปเพื่อผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพเสริม 

เละเพ่ือนันทนาการ มีความเขาใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ี

ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

   

4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mental Health in Daily Life  
 ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไข 

การวิเคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอ

สุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติและการปองกันแกไข การสงเสริมสุขภาพจิต 
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หมวดวชิาเฉพาะดาน 
 

กลุมวิชาเน้ือหา 
1. วิชาแกนพืน้ฐาน 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
4101101 หลักฟสิกส  3(3-0-6) 
 Principles of Physics  

            การวัดและหนวยการวัดทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติ และระบบการคา ความ

แมนยําในการวัด  ลักษณะปริมาณทางฟสิกส การเคล่ือนที่แบบตาง ๆ ทั้งเชิงเสนและ

เชิงมุม มวลและโมเมนตัม กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง เคร่ืองกลแบบตาง ๆ 

งาน กําลังและพลังงาน กฎการอนุรักษ พลังงานและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร และ

ปรากฏการณทางความรอน แสง เสียง โดยเนนที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและอาชีพ 

ของแตละสาขาอาชีพ 

 

   

4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส  1(0-3-2) 
 Principles of Physics Laboratory  

            ปฏิบัติการ การวัด โดยใชเคร่ืองมือวัดพื้นฐานในทางฟสิกส และเคร่ืองมือประยุกตที่อาศัย

หลักทางฟสิกส ปฏิบัติการทดลองการเคล่ือนทีแ่บบตาง  ๆกฎการเคล่ือนที่ของนวิตัน  สมดุลของ

แรง เคร่ืองกลแบบตาง  ๆ สมบัติเชิงกลของสสารและปรากฏการณทางความรอน แสง เสียง โดย

อาศัยเคร่ืองมือการทดลองจากหองปฏิบัติการ หรือท่ีประดิษฐขึ้นเองตามความเหมาะสม อยางนอย 

10 เร่ืองการทดลอง 

 

   

4201101 หลักเคมี 3(3-0-6) 
 Principles of Chemistry  

            หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี

เบ้ืองตน ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และ

อินดิเตอร สมดุลของไอออนในน้ํา สารประกอบอินทรีย 

 

   

4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี  1(0-3-2) 
 Principles of Chemistry Laboratory  

            ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี การจัดสารเคมี กรดของ

สารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเคร่ืองมือพื้นฐาน เทคนิคการ

แยกสารแบบตาง ๆ เชน การกรอง การตกผลึก การกล่ัน การใชตัวทําลายและโครมาโตกราฟ 

การเตรียมสารละลายในหนวยความเขมขนตาง ๆ การทดสอบและปฏิบัติของกรด เบส เกลือ 

สมดุลเคมี 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4301101 หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 
 Principles of  Biology  
  คุณสมบัติของส่ิงมีชีวิต กําเนิดชีวิต สารประกอบเคมีในส่ิงชีวิต  เซลลเน้ือเย่ือ   การ

เจริญเติบโต   การทํางานของระบบตาง ๆ  พันธุศาสตร พฤติกรรมและการปรับตัว การ

จําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

 

   

4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา    1(0-3-2) 
 Principles of Biology Laboratory  

  กลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลล การแบงเซลลเน้ือเย่ือ การ

ทํางานของระบบตาง ๆ  พฤติกรรมและการปรับตัว การจําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต  

 

   

4501201 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental  Mathematics  

 ระบบจํานวนและฟงกชัน  การแกสมการและอสมการ ฟงกชันตรรกยะ เศษสวนยอย 

ฟงกชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรงและภาคตัดกรวย  ลําดับและอนุกรม 
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1.2 วิชาบงัคับรวม 

 

สาขาวชิาคณติศาสตรและคอมพิวเตอร 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4003001  วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร  2(2-0-4) 
 Research Methodology in Science  
  ศึกษาความรูพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร  การเขียนเคาโครงวิจัย การใชสถิติ

วิเคราะหผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย 

 

   

4004001 สัมมนา 1(1-2-3) 
 Seminar  
  ศึกษาและรวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยใหม เรียบเรียง จัดทํารายงาน  

นําเสนอ และอภิปราย  

 

   

4501401 แคลคูลัส1 3(3-0-6) 
 Calculus I  

  ลิมิตของฟงกชัน  ฟงกชันตอเนื่อง  อนุพันธและการหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต  

ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ และปริพันธไมจํากัดเขต 

 

   

4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
 Programming and Algorithm  

  พื้นฐานขั้นตอนวิธีกับการแกปญหา การโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ  

และการประยุกตใชโปรแกรมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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1.3 วิชาเฉพาะแขนง 
 

แขนงวชิาคณิตศาสตร  (450) 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4501202 หลักการคณิตศาสตร                                                                                3(3-0-6) 

 Principles of Mathematics    
             ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร   ตรรกศาสตร การพิสูจนเซต  ความ 

สัมพันธและฟงกชัน ระบบจํานวนจริง และระบบจํานวนเชิงซอนโดยเนนวิธีการพสูิจน 

 

   

4501401 แคลคูลัส 1    3(3-0-6) 
 Calculus I  

            ลิมิตของฟงกชัน  ฟงกชันตอเนื่อง  อนุพันธและการหาอนุพันธของฟงกชัน

พีชคณิต  ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ และปริพันธไมจํากัดเขต 

 

   

4501601 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer  
  พื้นฐานเก่ียวกับตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบเลขฐาน  

 เมทริกซและดีเทอรมิแนนต  พีชคณิตบูลลีน 

 

   

4501602 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 3(3-0-6) 
 Mathematics for Science I  

  ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธ บทประยุกตของอนุพันธ อนุพันธยอย 

ปริพันธของฟงกชันชนิดตางๆ ปริพันธจํากัดเขตและไมจํากัดเขต 

 

   

4502101 ประวัติคณิตศาสตร      3(3-0-6) 
 History of Mathematics  
  ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตรต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน  

   

4502201 ทฤษฎีจํานวน       3(3-0-6) 
 Number Theory  
  การหารลงตัว  จํานวนเฉพาะและทฤษฏีหลักมูลของเลขคณิต  สมภาค  สวนตกคาง

กําลังสอง   สมการไดโอแฟนไทน   ฟงกชันทฤษฏีจํานวน   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4502202 ทฤษฎีเซต       3(3-0-6) 
 Set Theory  
  การสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน  สัจพจนของการเลือก  เซตอันดับ

จํานวนเชิงการนับ  จํานวนเชิงอันดับที่ 

 

   

4502203 ทฤษฎีสมการ       3(3-0-6) 
 Theory of Equations  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502401 แคลคูลัส 2   

  สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ สมการกําลังสอง 

สมการกําลังสามและกําลังมากกวาสาม การประมาณผลเฉลยของสมการ 

 

   

4502204 ระบบจํานวน   3(3-0-6) 
 Number System   
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4501202 หลักการคณิตศาสตร  

  การสรางระบบจํานวน  จํานวนธรรมชาติ  จํานวนเต็ม  สมบัติตาง ๆ  ของจํานวน

เต็ม   จํานวนตรรกยะ  จํานวนจริง  จํานวนเชิงซอน   

 

   

4502205 รากฐานเรขาคณิต      3(3-0-6) 
 Foundation of Geometry  
  ระยะทาง   สมภาค ความคลาย  พื้นที่  หลักการของเรขาคณิต   ระบบเรขาคณิต

ของยุคลิด   บทนําเขาสูเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

 

   

4502206 สํารวจเรขาคณิต       3(3-0-6) 
 Survey of Geometry  
  มิติและความสัมพันธระหวางมิติ   การสรางรูปเรขาคณิตโดยใชวงเวียนและเสนตรง  

การเทากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต  สมบัติของ

เสนขนาน   ความคลายและวงกลม   การพิสูจนทฤษฎีบททางเรขาคณิต  สมบัติและการ

ประยุกตเก่ียวกับรูปทรงและพื้นที่ผิวใน 3 มิติ สมบัติและการประยุกตการแปลงทางเรขาคณิต   

การแกปญหาโดยใชตัวแบบทางเรขาคณิตใน 2 มิติ  3 มิติ และเรขาคณิตการแปลง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4502301 พีชคณิตเชิงเสน       3(3-0-6) 
 Linear Algebra    
  เมทริกซ ตัวกําหนด  การหาเมทริกซผกผันดวยวิธีตาง ๆ   ระบบสมการเชิงเสนและ

ผลเฉลย   ปริภูมิเวกเตอร  ฐานหลัก และมิติของปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชงิเสนและ 

เมทริกซการแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะ  เวกเตอรลักษณะเฉพาะ การแปลงเปน 

เมทริกซทแยงมุม ปริภูมิผลคูณภายในกระบวนการกราม–ชมิตท การประยุกตพีชคณิต

เชิงเสน 

 

   

4502401 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
 Calculus II  

 รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : 4501401 แคลคูลัส 1  

  สมการอิงตัวแปรเสริม    ปริพันธจํากัดเขต  เทคนิคการหาปริพันธ   การประยุกต

ปริพันธจํากัดเขต อนุพันธและปริพันธของฟงกชันในเชิงพิกัดเชิงขั้ว  ปริพันธไมตรงแบบ  

หลักเกณฑโลปตาล  ลําดับและอนุกรม  อนุกรมกําลัง 

 

   

4502402 แคลคูลัส  3 3(3-0-6) 
 Calculus III  

 รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : 4502401 แคลคูลัส 2  

  เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3 มิติวาดวยเสนตรง  ระนาบโคงและผิว

อนุพันธยอย  ปริพันธสองช้ัน  ปริพันธสามช้ันและการประยุกต 

 

   

4502403 การวิเคราะหเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 
 Numerical Analysis  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502402 แคลคูลัส 3 และ 4503402 สมการเชิงอนุพนัธสามัญ  

  การวิเคราะหคาผิดพลาดผลตางจํากัด  การประมาณคาในชวง  วิธีกําลังสองนอย

ที่สุด การหาอนุพันธเชิงตัวเลข  ผลรวมอนุกรม  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง

พีชคณิต   และสมการเชิงอนุพันธ 

 

   

4502601 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2 3(3-0-6) 
 Mathematics for Science II  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  4501602  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1  

  เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธหลายช้ัน สมการอนุพันธอันดับ 1 และอันดับ ท 

สมการอนุพันธยอย เทคนิคการแกสมการอนุพันธ การแปลงลาปลาซ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4502602 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3 3(3-0-6) 
 Mathematics for Science III  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  4502601  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2  

  อนุกรมไมรูจบ เวกเตอรและการวิเคราะหเวกเตอร เมทริกซ จํานวนเชิงซอนและ

การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน  

 

   

4502603 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
 Technology for Mathematics Teachers  
  ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เคร่ืองคํานวณ เพื่อสงเสริมการศึกษาและ

แกปญหาทางคณิตศาสตร 

 

   

4502604 คณิตศาสตรสําหรับครู 1 3(3-0-6) 
 Mathematics for Teachers  I  

  ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร การพัฒนามโนมติ (concept) ทางคณิตศาสตร

โดยใชกระบวนการอุปนัยและนิรนัย วิเคราะหสาระการเรียนรู  คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 1 

และชวงชั้นที่ 2 การเขาสูเน้ือหาคณิตศาสตร เนนแนวคิดระบบคณิตศาสตร 

 

   

4502605 คณิตศาสตรสําหรับครู 2 3(3-0-6) 
 Mathematics for Teacher II  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502604 คณิตศาสตรสําหรับครู 1  

  วิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชั้นปที่ 3 และชวงชั้นปที่ 4 การเขาสู

เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร เนนแนวคิดระบบคณิตศาสตร ตัวแบบและโครงงานคณิตศาสตร 

การวิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร การวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร 

 

   

4502701 คณิตศาสตรการเงิน             3(3-0-6) 
 Mathematics of Finance  
  ดอกเบ้ียคงตน   ดอกเบ้ียทบตน   สวนลดและดอกเบี้ย     คารายป  คารายงวด   

สวนประกอบคารายป  ตารางเงินผอนและกองทุนสมทบ  อัตราดอกเบี้ยที่เปนจริง  อัตรา

สวนลดที่เปนจริง   อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนหุน พันธบัตร หลักทรัพย การชําระหน้ีแบบ

ตาง ๆ การใชคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหดานการเงิน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4502702 วิยุตคณิต     3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics  
  การนับ การจัด การเลือก ความสัมพันธเวียนเกิด  กราฟ    ตนไม   ขายงาน  การ

จับคู   พีชคณิตบูลีน   วงจรตรรก   ตัวแบบคณนา 

 

   

4503201 ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร           3(3-0-6) 
 Mathematical Logic   
  โครงสรางคณิตศาสตร กฎแหงการอางอิง ความสมเหตุสมผล  แคลคูลัสเชิง

ประพจน   แคลคูลัสพรีดิเคต   ทฤษฎีอันดับที่หนึ่ง 

 

   

4503301 พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6) 
 Abstract Algebra I  

  กรุป  กรุปยอย  กรุปวัฏจักร  กรุปวิธีเรียงสับเปล่ียน สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน  

อัตสัณฐาน  กรุปยอยปกติ  ทฤษฏีบทเคยเลย กรุปผลหาร  ริงอินทิกรัลโดเมน  ฟลด 

 

   

4503302 พีชคณิตนามธรรม 2  3(3-0-6) 
 Abstract Algebra II  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4503301 พีชคณิตนามธรรม 1  

  ทฤษฎีกรุป กรุปสลับ ทฤษฎีบทเบื้องตนเก่ียวกับอาบีเลียนกรุปซึ่งเปนกรุปจํากัด 

นอรมอลไลเซอร กรุปซอลเวเบ้ิล ทฤษฎีบทของซิโลว ริง ริงการหาร อินทิกรัลโดเมน ไอดีล

และริงผลหาร ฟลด    ฟลดของเศษสวน ริงพหุนามและทฤษฎีบทประกอบของเกาส 

เกณฑพหุนามลดทอนไมไดของไอเซนสไทน รากของพหุนาม ทฤษฎีบทเศษเหลือ ทฤษฎี

บทหลักมูลของพีชคณิต 

 

   

4503303 คณิตศาสตรเชิงการจัดการ 3(3-0-6) 
 Combinatorics  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4502702 วิยุตคณิต  

  การเรียงสับเปล่ียน การจัดหมู สูตรสเตอรลิง ฟงกชันกอกําเนิด การแบงก้ัน

จํานวนเต็ม ความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎีพอลยาเก่ียวกับการนับชั้นสมมูล ทฤษฎี 

พอลยาท่ัวไป  การประยุกต 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4503304 คณิตศาสตรการคณนา 3(3-0-6) 
 Computational Mathematics  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502401 แคลคูลัส 2  

  เทคนิคการคณนาและการโปรแกรมในแคลคูลัส พีชคณิตเชิงเสน คณิตศาสตร

เชิงการจัด ทฤษฎีจํานวน ความนาจะเปนและสถิติ โดยวิธีตรง และวิธีทําซ้ําหรือเวียนเกิด 

 

   

4503305 ทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 
 Coding Theory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502301 พีชคณิตเชิงเสน  

  การตรวจพบและการแกไขคาคลาดเคล่ือน การเขารหัสและการถอดรหัส ฟลด

จํากัด รหัสเชิงเสน รหัสวัฏจักร 

 

   

4503306 พีชคณิตลี 3(3-0-6) 
 Lie Algebra  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502301 พีชคณิตเชิงเสน  

  สมบัติเบ้ืองตนของพีชคณิตลี ทฤษฎีการจําแนกประเภทของพีชคณิตลีก่ึง

เชิงเดียวท่ีมีมิติจํากัดบนจํานวนเชิงซอน 

 

   

4503401 คณิตวิเคราะห     3(3-0-6) 
 Mathematics Analysis  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502402 แคลคูลัส 3   

  ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซอน ลิมิต ความตอเนื่อง  อนุพันธ  ปริพันธ 

และอนุกรม  

 

   
4503402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ      3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equation  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502401 แคลคูลัส 2  

  สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน อนุกรมกําลัง ผลการ

แปลงลาปลาซ  ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน การประยุกต 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4503403 สมการเชิงอนุพันธยอย      3(3-0-6) 
 Partial Differential Equation  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :4502402  แคลคูลัส 3 และ 4503402 สมการเชิงอนุพนัธสามัญ  

  สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ

เชิงวงรี สมการอนุพันธเชิงไฮเพอรโบลา สมการอนุพันธเชิงพาราโบลา ปริพันธของ

อนุพันธ 

 

   

4503404 การวิเคราะหเวกเตอร  3(3-0-6) 
 Vector Analysis  
 รายวิชาท ี่ตองเรียนมากอน : 4502402 แคลคูลัส 3  

  พีชคณิตของเวกเตอร  อนุพันธของเวกเตอร  ปริพันธของเวกเตอร  พิกัดเชิงเสน

โคงและการวิเคราะหเทนเซอร 

 

   

4503405 แคลคูลัสขั้นสูง       3(3-0-6) 
 Advanced Calculus  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502402 แคลคูลัส 3  

  ลําดับและอนุกรมของฟงกชัน การทดสอบการลูเขา สมบัติของลําดับและอนุกรม

ของการลูเขาเอกรูปที่เก่ียวของกับความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธ สูตรเทยเลอรและ

การประมาณคา การหาอนุพันธของฟงกชันที่อยูในรูปปริพันธ ฟงกชันแกมมาและบีตา 

อนุกรมฟูเรียร ปริพันธฟูเรียร และการแปลง 

 

   

4503406 ทฤษฎีกราฟ  3(3-0-6) 
 Graph Theory  
  บทนิยามของกราฟ ความไมขาดตอนของกราฟ วิถีตนไม กราฟแบบออยเลอร 

และแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคูกัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟและการ

ไหลของขายงาน 

 

   
4503701 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร     3(3-0-6) 
 Mathematical Modelling  
  ขั้นตอนและเทคนิคในการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร    เพื่อการแกปญหาดาน

ตาง  ๆ  โดยกลาวถึงการวิเคราะหปญหา  การกําหนดนัยท่ัวไป การตรวจสอบนัยทั่วไป 

การสรุปเปนตัวแบบ    การแปลความหมายของคําตอบ 

 

   

   

   



 63 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4503702 กําหนดการเชิงเสน      3(3-0-6) 
 Linear Programming  
  พื้นฐานทางคณิตศาสตรเก่ียวกับกําหนดการเชิงเสน  ปญหาเชิงเสน  ผลเฉลยโดย

กราฟ    ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ   ปญหาคูกัน สภาพเส่ือมคลาย กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม  

การประยุกตของกําหนดการเชิงเสนกับปญหาตาง ๆ โดยเนนการแกไขปญหาดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

   

4503703 ทฤษฎีเกม                    3(3-0-6) 
 Game Theory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502401 แคลคูคัส 2  

  บทนิยาม  ยุทธวิธี  สมดุล  เกมผลบวกเปนศูนย  รูปแบบปกติ  ทฤษฎีมินิแมกซ  

ยุทธวิธีที่ดีที่สุด  เกมสมมาตร  การใชโปรแกรมเชิงเสน  ทฤษฎียูทิลิต้ีเกม n – คน  เกมใน

รูปแบบที่กวางขึ้น 

 

   

4503704 คณิตศาสตรประกันภัย      3(3-0-6) 
 Mathematics Insurance  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4552201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน หรือ  4552101 

สถิติวิเคราะห 

 

            ทฤษฎีและหลักเกณฑเก่ียวกับการประกันภัย ทฤษฎีความนาจะเปนของการ

ประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันภัย  การประกันและการประกันภัย

อื่น ๆ ความนาจะเปนของการมีชีวิตและการตาย การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ คารายป 

การคํานวณคาประกันแบบตาง ๆ เงินสํารองประกันชีวิต 

 

   

4504401 การวิเคราะหเชิงจริง           3(3-0-6) 
 Real Analysis   
          จํานวนจริง สวนตัดเดเดคินด เซตปด เซตเปด ปริภูมิเมทริกซ เซตสมบูรณ 

เซตของโบเรล ฟงกชันตอเนื่องบนปริภูมิเมทริกซ  ความติดตอ  ความสมบูรณ  ความปกคลุมแนน 

 

   

4504402 การวิเคราะหเชิงซอน  1      3(3-0-6) 
 Complex Analysis  I  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502402 แคลคูลัส 3  

  จํานวนเชิงซอน  ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน การหาอนุพันธ    การหาปริพันธ  

ทฤษฎีบทของโคชี   สูตรปริพันธของโคชี  อนุกรมของเทเลอร  และอนุกรมลอเรนต   

สวนตกคาง การสงคงแบบและการประยุกต 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4504403 การวิเคราะหเชิงซอน  2      3(3-0-6) 
 Complex Analysis II  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4504402 การวิเคราะหเชิงซอน 1  

  ฟงกชันวิเคราะห  อนุกรมกําลัง การแปลงเมอบิอุส  การหาปริพันธเชิงซอน ทฤษฎี

โคชี  สูตรของปริพันธโคชีและผลสืบเนื่อง  แคลคูลัสของสวนตกคาง   ฟงกชันฮารมอนิก 

 

   

4504404 ทอพอโลยีเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
 Introduction to  Topology  
  แนวคิดเก่ียวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง  

ปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ปริภูมิยอย ความกระชับ ความเชื่อมโยง 

 

   

4504405 ทฤษฎีเมเชอร 3(3-0-6) 
 Measure Theory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :4504404 ทอพอโลยีเบ้ืองตน  

  เมเชอรเลอเบกและการหาปริพันธ ปริภูมิเมเชอร นามธรรม เมเชอรผลคูณ 

ทฤษฎีบทของฟูบินิ เมเชอรเคร่ืองหมายและเมเชอรเชิงซอน ทฤษฎีบทราดอน-นิโคดีม 

ปริภูมิ LP 

 

   

4504406 ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน 3(3-0-6) 
 Function of a complex variable  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502402 แคลคูลัส 3  

  จํานวนเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะห ปริพันธตามเสนเชิงซอน อนุกรมโลรองต 

ทฤษฎีบทเศษตกคางและการประยุกตการสงคงแบบ 

 

   

4504501 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด      3(3-0-6) 
 Non–Euclidean Geometry  
  การคนพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิค เรขาคณิตเชิงวงรี  เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา  

ความขัดแยงกันของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

 

   

4504502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย  3(3-0-6) 
 Projective Geometry  
  มโนภาพเบ้ืองตนของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ทวิภาวะเชิงภาพฉาย ความสัมพันธ

ฮารมอนิก ภาคตัดกรวย ทฤษฎีบทปาสกาลและบริอองซองขั้วและเชิงขั้ว พื้นผิวกําลัง

สอง เรขาคณิตอิงระยะทาง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4504503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ  3(3-0-6) 
 Differential Geometry  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4504404 ทอพอโลยีเบ้ืองตน  

            อนุพันธสามัญ    ทฤษฎีของเสนโคงและผิวโดยวิธีการเชิงอนุพันธ  

   

4504801 การเตรียมฝกประสบการณทางคณิตศาสตร       2(90) 
 Preparations  for Experience in Mathematics   
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนฝกประสบการณทาง

คณิตศาสตรในดานการรับรู     ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว

ผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม แรงจูงใจและคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับอาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเก่ียวของกับงาน

ในอาชีพ 

 

   

4504802 การฝกประสบการณทางคณิตศาสตร     5(450) 
 Field Experience in Mathematics       
  ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานคณิตศาสตร ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อ

นําความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมี

ประสิทธิภาพและกลมกลืน 

 

   

4504901 โครงงานทางคณิตศาสตร 3(0-6-3) 
 Project in Mathematics   
  ศึกษา คนควา ขั้นตอน วิธีการวางแผนโครงงาน และการทําโครงงานทางดาน

คณิตศาสตร 

 

   

4504902 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา  2(2-1-3) 
 Mathematics Education Seminar  
  ศึกษาคนควาและอธิบายเก่ียวกับเนื้อหาหรืองานวิจัยท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตร

ศึกษาจากวารสารและเอกสารทางวิชาการตาง ๆ เพื่อเปนการเพ่ิมพูนความรูและแนวคิด

ที่อาจนําไปสูการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาตอไป 
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แขนงวชิาสถิติประยุกต (455-459) 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4551101 หลักสถิติ    3(3-0-6) 
 Principles of Statistics   
  ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อ

การตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน

แบบทวินาม แบบปวซง และแบบปกติ การแจกแจงการชักตัวอยางและการประมาณคา 

การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและการพยากรณเบือ้งตน  

 

   

4552101 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis I       

  ความหมาย ขอบเขตและประโยชนของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอ

ขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน การแจกแจงตัวแปรสุม การแจกแจง

ทวินาม การแจกแจงปวซง และการแจกแจงปกติ การแจกแจงที การแจกแจงไคกําลังสอง 

การแจกแจงเอฟ การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานประชากรหนึ่งกลุมและสอง

กลุม การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4552102 สถิติวิเคราะห   2  3(3-0-6) 
 Statistical Analysis II  

 รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : 4552101  สถิติวิเคราะห 1       

  การทดสอบดวยไคกําลังสอง การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธเชิงเดียว สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร

เบ้ืองตน อนุกรมเวลาเบ้ืองตนและเลขดัชนี การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4552103 สถิติธุรกิจ          3(3-0-6) 
 Business Statistics     
  ความรูทั่วไปเก่ียวกับสถิติ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจง

ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การประมาณคา  การทดสอบสมมติฐาน   การทดสอบ

ดวยไคกําลังสอง การวิเคราะหความแปรปรวน สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอรเบือ้งตน การ

วิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยเชิงเดียว อนกุรมเวลา และเลขดัชนี  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4552104 สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ      3(3-0-6) 
 Business Economics Statistics     
  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน 

การแจกแจง การชักตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบดวยไค

กําลังสอง การวิเคราะหความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม การวิเคราะหการถดถอย

และสหสัมพันธพหุคูณ การวิเคราะหอนุกรมเวลา เลขดัชนี การประยุกตใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

 

   

4552201 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Probability and Statistics  
  ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปน การคาดหมาย การแจก 

แจง การชักตัวอยาง  การประมาณคา   การทดสอบสมมุติฐาน  

 

   

4552202 คณิตสถิติศาสตร 1  3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics I  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4502401 แคลคูลัส  2  

  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่สําคัญ โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิด

โมเมนต การแจกแจงรวม การแจกแจงตามขอบ และการแจกแจงมีเง่ือนไข ความ

แปรปรวนรวม โมเมนตรวม และฟงกชันกอกําเนิดโมเมนตรวม เทคนิคการแปลง การแจก

แจงหลายตัวแปรที่สําคัญ  กฎของเลขจํานวนมากและทฤษฎีลิมิตสูศูนยกลาง 

 

   

4552203 คณิตสถิติศาสตร 2     3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics II  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4552202 คณิตสถิติศาสตร 1 และ 4502402   แคลคูลัส 3  

  การอนุมานเชิงสถิติ  การประมาณคาแบบจุด  ตัวประมาณคาที่ดี  การหาตัว

ประมาณคาโดยวิธีโมเมนต วิธีความควรจะเปนสูงสุด และวิธขีองเบส การประมาณคา

แบบชวง และวิธีหาชวงความเชื่อม่ัน ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐานของนียแมน และเพียร

สัน  การทดสอบท่ีมีกําลังสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การทดสอบอัตราสวนความควรจะ

เปนและการทดสอบดวยไคกําลังสอง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4553301 สถิติเพ่ือการวิจัย         3(3-0-6) 
 Statistics  for Research   
  ระเบียบวิธีวิจัยและความรูทั่วไปเก่ียวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การประมาณ

คา การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบดวยไคกําลังสอง การวิเคราะหความแปรปรวน 

การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4553302 การวิเคราะหการถดถอย      3(3-0-6) 
 Regression Analysis   
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : 4552102 สถิติวิเคราะห 2  

          การวิเคราะหการถดถอยเชิงเดียวและเชิงพหุคูณ การตรวจสอบความเหมาะสมของ

ตัวแบบ การใชตัวแปรหุนสําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพในการวิเคราะหการถดถอย การ

สรางตัวแบบท่ีเหมาะสมโดยการคัดเลือกตัวแปรวิธตีาง ๆ และการวิเคราะหการถดถอยที่ไม

เชิงเสน  และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4553303 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 3(3-0-6) 
 Nonparametric Statistics  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4552102 สถิติวิเคราะห 2  

  การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอรตาง ๆ 

โดยสถิติที่ไมอิงพารามิเตอรของประชากรหนึ่งกลุม  สองกลุมและหลายกลุม การทดสอบ

ความสุมและสหสัมพันธแบบไมอิงพารามิเตอร   และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4553304 การวิเคราะหอนุกรมเวลา       3(3-0-6) 
 Time Series Analysis  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4552102 สถิติวิเคราะห 2  

   ตัวแบบอนุกรมเวลา  การวิเคราะหแนวโนมการแยกสวนประกอบ  เทคนิคการ

ปรับเรียบ  การวิเคราะหการแปรผันตามฤดูกาล  การแปรผันตามวัฏจักร  การแปรผันที่ไม

สมํ่าเสมอ  การถดถอยท่ีใชขอมูลอนุกรมเวลา  การพยากรณโดยใชอนุกรมเวลา  การ

ตรวจสอบการพยากรณ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4553305 เทคนิคการชักตัวอยาง        3(3-0-6) 
 Sampling Technique  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :4552202   คณิตสถิติศาสตร 1  

  ประโยชนทางงานสํารวจ  ขั้นตอนการสํารวจ   การชักตัวอยางแบบสุมเชิงเดียว  

แบบแบงเปนช้ัน  แบบมีระบบ  แบบเกาะกลุม ตัวประมาณคาอัตราสวน ตัวประมาณ

คาถดถอย  การชักตัวอยางที่ไมใชความนาจะเปน  ความคลาดเคล่ือนของงานสํารวจ   

การปฏิบัติงานภาคสนาม การเสนอรายงานการสํารวจ 

 

   

4553306 การออกแบบการทดลอง 1   3(3-0-6) 
 Experimental Design  I  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4552102 สถิติวิเคราะห  2  

  หลักการวางแผนการทดลอง  แผนแบบเชิงสุมบริบูรณ  แผนแบบบล็อกเชิงสุม

บริบูรณ แผนแบบจัตุรัสละติน แผนแบบแฟกทอเรียล   การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ 

การวิเคราะหเม่ือมีคาสูญหาย และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4553307 การออกแบบการทดลอง 2   3(3-0-6) 
 Experimental Design II  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4553306  การออกแบบการทดลอง 1  

  คอนฟาวด้ิง แผนแบบสปลิตพล็อต แผนแบบบล็อกเชิงสุมไมบริบูรณ แผนแบบจตุรัส

ยูเด็น แผนแบบแลตทิซ แผนแบบสลับ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม และการประยุกตใช

โปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4553308 เทคนิคการพยากรณ      3(3-0-6) 
 Forecasting Technique  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4552102 สถิติวิเคราะห 2  

  การพยากรณ    การพยากรณเชิงปริมาณ     เทคนิคการปรับเรียบ  คาเฉล่ีย

เคล่ือนที่ การปรับเรียบดวยเลขช้ีกําลัง การพยากรณโดยอาศัยวิธีของโฮลตและวินเตอร 

การพยากรณแบบกรองปรับได การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวน อนุกรมเวลา

บอกซและเจนกินส การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4553401 ประชากรศาสตร   3(3-0-6) 
 Demography  
  แนวคิดทางประชากรศาสตร ขอมูลประชากร มาตรการที่ใชวัดระดับภาวะเจริญ

พันธุ ระดับการสมรส  ระดับการเจ็บปวยและระดับภาวะการตาย ตารางชีพ มาตรวัดการ

กระจายตัวของประชากรและระดับการยายถ่ิน การประมาณคาประชากรและการฉาย

ภาพประชากร  

 

   

4553501 การวิจัยดําเนนิการ 1 3(3-0-6) 
 Operations Research I  

  ตัวแบบการวิจัยดําเนินงาน กําหนดการเชิงเสน ปญหาคูกัน  การวิเคราะห 

ความไว ปญหาการขนสง ปญหาการจัดงาน การตัดสินใจและทฤษฎีเกม และการ

ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4553502 การวิจัยดําเนนิการ 2      3(3-0-6) 
 Operations Research II   

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4553501 การวิจัยดําเนินการ 1  

  การวิเคราะหขายงาน (CPM และ PERT) ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบแถวคอย 

การจําลองแบบปญหา การกําหนดการพลศาสตร 

 

   

4554201 ทฤษฎีความนาจะเปน 1        3(3-0-6) 
 Theory of Probability  I  

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4502401 แคลคูลัส 2  

  ปริภูมิความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและเวกเตอรสุม  โมเมนตของตัวแปรสุมและ

เวกเตอรสุม  ฟงกชันกอกําเนิด และฟงกชันลักษณะเฉพาะ     การแปลงตัวแปรและผล

ประสาน   การลูเขาในเชิงความนาจะเปน  การลูเขาในเชิงการแจกแจง    กฎของเลข

จํานวนมากและทฤษฎีลิมิตสูศูนยกลาง 

 

   

4554202 ทฤษฎีความนาจะเปน 2   3(3-0-6) 
 Theory of Probability  II  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4554201 ทฤษฎีความนาจะเปน 1  

   กระบวนการเชิงสุม  กระบวนการปวซง กระบวนการปรับใหม ทฤษฎีแถวคอย  

การวิเคราะหสเปกตรัล  กระบวนการแบบเกาส  การวิเคราะหอนุกรมเวลา  กระบวนการ

ไวเนอรและเลวี กระบวนการมารคอฟ  การพยากรณเชิงสุม   และกระบวนการแตกสาขา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4554203 ทฤษฎีการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
 Theory of Decision  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4552202  คณิตสถิติศาสตร 1  

   แนวการใชทฤษฎีการตัดสินใจ หลักการที่ใชในการตัดสินใจแบบตาง ๆ ภายใต

ความไมแนนอน   แบบมินิแมกซ   แบบเบส  การตัดสินใจที่ใชในการชักตัวอยาง  การ

ตัดสินใจเม่ือขอมูลมีการกระจายแบบปกติเปนพื้นฐาน 

 

   

4554301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(3-0-6) 
 Statistical Quality Control  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4552101 สถิติวิเคราะห 1    

  หลักการของการควบคุมคุณภาพ การสรางคุณภาพ แผนภูมิควบคุมลักษณะ   

แผนภูมิควบคุมตัวแปร  เทคนิคการควบคุมคุณภาพอื่น ๆ การชักตัวอยางเพื่อการยอมรับ

ลักษณะการชักตัวอยางเพ่ือการยอมรับตัวแปร วิธีการชักตัวอยางเพ่ือการยอมรับอื่น ๆ 

ระบบการควบคุมคุณภาพที่สําคัญ และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4554302 หลักการวิจัย      3(3-0-6) 
 Principles of Research  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4552102 สถิติวิเคราะห 2        

  ความหมายของการวิจัย และกระบวนการวิจัย  กรอบทฤษฎีและสมมุติฐานการ

วิจัย ตัวแปรและการนิยามตัวแปร   การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  การ

ออกแบบงานวิจัย การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย ความเช่ือถือไดและความเที่ยงของคาวัด การ

เลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะห การ

เขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัยและการประยุกตใช  

 

   

4554303 การวิเคราะหตวัแปรเชิงพหุ      3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4552202 คณิตสถิติศาสตร 1 และ 4553302  การวิเคราะห

การถดถอย              

 

  พีชคณิตของเมทริกซ  และเวกเตอรสุม การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรเชิงพหุ 

การอนุมานเวกเตอรคาเฉล่ียโดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร การอนุมานเวกเตอรคาเฉล่ียของ

กลุมตัวอยางขนาดใหญ การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุทางเดียวและ

สองทาง  การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรเชิงพหุ  และการประยุกตใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4554801 การเตรียมฝกประสบการณทางสถิติประยุกต 2(90) 
 Preparations  for Experience in Applied Statistics  

  จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณทางสถิติ

ประยุกตในดานการรับรู ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการ

พัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 

 

   
4554802 การฝกประสบการณทางสถิติประยุกต    5(450) 
 Field Experience in Applied Statistics  
  ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานสถิติและกระบวนการทางสถิติ ในหนวยงาน

ของรัฐและเอกชน เพื่อนําความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตร ไป

ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพและกลมกลืน 

 

   

4554901 โครงการพิเศษ         3(3-0-6) 
 Special Project   
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูควบคุม  

  คนควาทางทฤษฏีหรือทําการทดลอง สํารวจ วิจัย ในหัวขอเร่ืองที่นาสนใจ พรอม

ทั้งรายงานทางวิชาการโดยการเขียนหรือนําเสนอตอที่ประชุม 

 

   

4554902 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ      3(3-0-6) 
 Special Topic in Statistics   
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอน  

  หัวขอที่นาสนใจเก่ียวกับทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

แขนงวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร  (460-464) 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

1553612 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
 Computer English  
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หลักการอาน การเขียน การพูด และ

การฟงเรียนรูคําศัพททางดานคอมพิวเตอรในดานตาง ๆ ฝกการใชทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการศึกษาคนควา 

 

   

4601101 ดิจิทัลเบ้ืองตน       3(2-2-5) 
 Introduction to Digital  
  ระบบตัวเลข เลขฐาน และการเปล่ียนฐานเลข ทฤษฎีลอจิก และการออกแบบ

วงจรลอจิก วงจรพื้นฐานไมโครโปรเซอร การนําไมโครโปรเซสเซอรมาใชงาน 

 

   

4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
 Programming and Algorithm  
  พื้นฐานขั้นตอนวิธีกับการแกปญหาการโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ และ 

การประยุกตใชโปรแกรมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

   

4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 
 Computer Programming   
  หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร    การนําไปทําใหเกิดผลดวยภาษาคอมพิวเตอร  

   

4601202 การโปรแกรมขั้นสูง     3(2-2-5) 
 Advanced Programming  
   แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง  โดยเนนฝกทักษะการเขียน

โปรแกรมขั้นสูงและการนําไปประยุกตใชงาน 

 

   

4601401 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
 Algorithm  
  ขั้นตอนวิธีในการแกปญหาดวยคอมพิวเตอรโดยใชเทคนิค และเคร่ืองมือใน

การออกแบบ  การวิเคราะหประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4602401 โครงสรางขอมูล       3(2-2-5) 
 Data Structure  
 รายวิชาที่จะตองเรียนมากอน : 4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  และ   4601201 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

             แบบชนิดขอมูล โครงสรางขอมูลเชิงเสน โครงสรางขอมูลไมเชิงเสน การเรียง 

ลําดับขอมูล และการคนหาขอมูล  

 

   

4602402 ระบบฐานขอมูล  3(2-2-5) 
 Database System  
  ระบบฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูล ภาษา เทคนิค วิธีวิเคราะหและการ

ออกแบบฐานขอมูล 

 

   

4602403 ซอฟตแวรระบบ       3(2-2-5) 
 System Software  
  โครงสรางของเคร่ืองคํานวณ โปรแกรมระบบสําหรับคอมพิวเตอร แอสเซมเบลอร  

ตัวประมวลผลแมโคร โปรแกรมบรรจุ โปรแกรมบรรจุเช่ือมโยง อินเทอรพรีเตอร 

คอมไพเลอรและระบบปฏิบัติการ 

 

   

4602501 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3(2-2-5) 
 Software Package for Science and Mathematics  
  หลักการและวิธีเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับและ

อนุกรม การจัดหมู การจัดลําดับ ความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชัน การแก

สมการ เวคเตอร ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน และเนน

ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเน้ือหาวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

   

4602502 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
 Software Package and Application for Science  
  หลักการและวิธีการเขียนโปรแกรม และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิทยาศาสตร  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4602503 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจัย    3(2-2-5) 
 Application Program for Statistics and Research  
  แนวคิดการนําคอมพิวเตอรมาใชกับขอมูลทางสถิติสําหรับงานวิจัยตาง ๆ เพื่อ

วิเคราะหและตีความคาทางสถิติ เก่ียวกับการประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ โดยเนนการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ  

 

   

4602504 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน  3(2-2-5) 
 Software Package and Application  
   แนวคิดหรือหลักการ          และใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปรวมสมัยที่ใชงานในปจจุบัน  

โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสํานักงาน งานเอกสาร กราฟก การติดตอส่ือสาร และ อินเตอรเน็ต 

 

   

4602601 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 
 Computer Architecture  
           หลักพื้นฐานของสถาปตยกรรม  และองคประกอบคอมพิวเตอร       วิวัฒนาการ

คอมพิวเตอร หลักวิธีออกแบบ การประเมินสมรรถนะ สถาปตยกรรมซีพียู ชุดคําส่ัง 

หนวยความจํา อินพุท เอาทพุท การขัดจังหวะและดีเอ็มเอ 

 

   

4602602 ระบบส่ือสารขอมูล      3(2-2-5) 
 Data Communication  
  หลักการส่ือสารขอมูล มาตรฐานระบบเปด องคประกอบในการส่ือสารขอมูล 

เทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณ สถาปตยกรรมการส่ือสารขอมูลและ

โพรโทคอล 

 

   

4602603 ไมโครโปรเซสเซอร      3(2-2-5) 
 Microprocessor  
              โครงสรางการประกอบเปนระบบการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร 

ที่ใชงานท่ัวไป และการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรในงานควบคุม   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4603201 วิศวกรรมซอฟตแวร      3(2-2-5) 
 Software Engineering  
  กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร แบบจําลองการพัฒนาซอฟตแวร เทคนิคการ

จัดการและบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคท่ีใชในการพัฒนา มาตรวัด วิธีการทดสอบ 

วิธีการวางแผนและการประเมินคาใชจายในการพัฒนาซอฟตแวร  เคร่ืองมือชวยใน

กระบวนการตาง ๆ ของวิศวกรรมซอฟตแวร 

 

   

4603202 ระบบการจัดการฐานขอมูล     3(2-2-5) 
 Database Management System  
  องคประกอบและการใชงานระบบการจัดการฐานขอมูล  

   

4603203 การวิเคราะหและออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
 System Analysis and Design  
  วิธีการวิเคราะหและออกแบบระบบ การออกแบบและพัฒนาตนแบบซอฟตแวร  

   

4603204 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
 Object Oriented Analysis and Design  
  ทบทวนหลักการและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ  การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ

ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ การออกแบบโดยใช UML (Unified 

Modeling Language),Use Case Diagram, Class Diagram, Collaboration 

Diagram,  Sequence Diagram และ State Chart Diagram 

 

   

4603205 การโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming  
  แนวคิดขั้นสูงในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยใชหลักการและแนวคิด

ของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกําหนดคลาสและชนิดขอมูล การถายทอดคุณลักษณะ

ของคลาส การควบคุมการเขาถึงขอมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอกับฐานขอมูล หรือ

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล รูปแบบการเขียนโปรแกรมเพ่ือตอบสนองตอเหตุการณ  

โดยเนนฝกทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดี การใชงาน และบํารุงรักษาโปรแกรม 

 

   

   

   

   

   



 77 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4603206  การออกแบบระบบคอมไพเลอร     3(2-2-5) 
 Compiler System Design  
  ความรูเบ้ืองตนในการแปลภาษา หลักการทํางานของโปรแกรมแปลภาษา การ

สรางตารางสัญลักษณ การวิเคราะหศัพท การวิเคราะหวากยสัมพันธ การวิเคราะห

ความหมาย การจัดการขอผิดพลาด การสรางตัววิเคราะหการกระจาย ความรูเบ้ืองตน

และการปรับปรุงประสิทธิภาพของคําส่ัง การสรางเคร่ืองจักรนามธรรม และการสรางรหัส

คําส่ัง  

 

   

4603301 กราฟก 3(2-2-5) 
 Graphics   
  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก อุปกรณที่เก่ียวของ คณิตศาสตรที่

เก่ียวของ  การสรางเสนตรง วงกลม การระบายสี การทรานฟอรม 2 มิติ และ 3 มิติ  การ

ยอ-ขยาย   การสรางภาพเคล่ือนไหวและการโตตอบของผูใชและเกม ฝกปฏิบัติการเขียน

โปรแกรมภาษาระดับสูง หรือภาษาสําหรับคอมพิวเตอรกราฟกอยางใดอยางหนึ่ง   

 

   

4603302 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ     3(2-2-5) 
 Computer Aided Design  
  หลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางรูปภาพ  การตกแตงภาพ   การ

เขียนกราฟ   รูปเรขาคณิตและเทคโนโลยี  ฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร และ

การนํารูปภาพประยุกตใชงาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

4603303 การประมวลผลภาพ      3(2-2-5) 
 Image Processing  
  พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิตอล ตัวแทนแสดงภาพและมาตรฐานภาพ 

การรับภาพ และปริภูมิสี การกรองและการเสริมแตงสัญญาณภาพเชิงระยะ การบูรณะ

ภาพ การแปลงภาพ  การเขารหัสภาพนิ่งและภาพวีดิทัศน   การสรางแบบจําลองของ

ภาพและกลอง   ภาพรวมของคอมพิวเตอรวิชัน ความสัมพันธระหวางการประมวลผล

ภาพและปญญาประดิษฐ การสรางภาพ ตัวแทนแสดงขอบเขตและเนื้อที่ การจับคูงาน 

วิจัยท่ีเก่ียวกับระบบวิชันในปจจุบัน 

 

   

4603401 ระบบปฏิบัติการ       3(2-2-5) 
 Operating System  
             วิวัฒนาการ องคประกอบ หนาท่ี  และลักษณะการทํางานของระบบปฏิบัติการ  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
4603402 การจําลองและแบบจําลอง     3(2-2-5) 
 Simulation and Model  
             หลักการและวิธีจําลองระบบดวยวิธีการวิเคราะหทางคณิตศาสตร การใช

โปรแกรมจําลองระบบเพ่ือแกไขปญหาหรือหาคําตอบที่เหมาะสม ทฤษฎีแถวคอย 

การแจกแจงทางสถิติ การสรางเลขสุม การจําลองระบบชนิดตอเนื่องและไมตอเนื่อง วิธี

เลือกแบบจําลองและตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง 

 

   

4603601 เครือขายคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 
 Computer Network  
             ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโพรโทคอล การเลือกเสนทาง การเช่ือมโยง

เครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การบริหารเครือขายและความม่ันคงของเครือขาย 

 

   

4603602 การจัดการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
 Computer Management and Maintenance  
  หลักการทํางานของอุปกรณตาง ๆ การกําหนดคาในไบออส การจัดการฮารดดิสก 

การติดต้ังระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรประยุกต การโคลนน่ิงฮารดดิสกแบบตาง ๆ การ

กําหนดใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันในเครือขาย  การตรวจสอบและปรับปรุง

ซอฟตแวร  การติดต้ังอุปกรณตาง ๆ  ของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อุปกรณที่ใช

ในการซอม หลักการซอมเบื้องตน 

 

   

4603603 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 
 Wireless Technology   

  ระบบการส่ือสารไรสาย ทั้งระบบโทรศัพทเซลลูลาร ระบบส่ือสารสวนบุคคล และ

ระบบเครือขายทองถ่ินแบบไรสาย  ประกอบดวยคุณลักษณะของชองสัญญาณคล่ืนวิทยุ 

เทคนิคการเขาถึงชองสัญญาณในระบบไรสาย และการเขียนโปรแกรมควบคุมขอผิดพลาด

การวิเคราะหปรากฏการณ การสงสัญญาณของคลื่นวิทยุ การสงผานคาพารามิเตอร 

และหลักการดําเนินงาน ทั้งของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่และเครื่องคอมพิวเตอร การ

ประยุกตใชงานระบบการส่ือสารไรสาย การออกแบบขั้นตอนวิธีในการควบคุมขอผิดพลาด

ของการใชงานระบบส่ือสารไรสาย   ฝกฝนทักษะการปฏิบัติจริงและทักษะการแกปญหา   

ตลอดจนการเขียนโปรแกรมแบบไรสายในสภาพแวดลอมตาง ๆ  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
4603701 ปญญาประดิษฐ       3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence  

              แนวคิดของหลักการปญญาประดิษฐ   วิธีการที่ใชในการทําใหคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน

ไดเหมือนกับมีปญญาอยางมนุษย ปญหาและการแกปญหาของปญญาประดิษฐ การ

คนหาแบบตาง  ๆการเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหา และการประยุกตใชปญญาประดิษฐเพื่อการ

แกปญหา 

 

   
4604701 ระบบเฉลียวฉลาด      3(2-2-5) 
 Intelligent System  
  หลักการเบื้องตนของตรรกศาสตรคลุมเครือ ทฤษฎีชุดตรรกศาสตรคลุมเครือ การ

หาเหตุผลโดยประมาณ การประยุกตใชตรรกศาสตรคลุมเครือ   ระบบผูเช่ียวชาญและ

การประยุกตโครงขายประสาทประดิษฐและการประยุกตใชงาน วิธีการคํานวณและการ

ประยุกตใชระบบเฉลียวฉลาดในดานตาง ๆ 

 

   

4604801 การเตรียมฝกประสบการณทางคอมพิวเตอร   2(90) 
 Preparations  for Professional Experience in Computer  
           จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณทาง

คอมพิวเตอร ในดานการรับรู ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  และ

การพัฒนาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับอาชีพดานคอมพิวเตอร 

 

   
4604802 การฝกประสบการณทางคอมพิวเตอร    5(450) 
 Field Experience in Computer  
  ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานคอมพิวเตอร ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 

เพื่อนําความรูความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสูตร ไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิ 

ภาพและกลมกลืน 

 

   

4604901 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(0-6-3) 
 Projects in Computer Science  I      

  ศึกษา คนควา  เขียนเคาโครงโครงงาน  ปฏิบัติการ เขียนรายงาน และนําเสนอ

ผลงาน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4604902 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3) 
 Projects in Computer Science  II   

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4604901 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1  

  ศึกษา คนควา เขียนเคาโครงโครงงาน ปฏิบัติการ เขียนรายงาน และนําเสนอ

ผลงาน โดยผลงานช้ินนี้จะตองไมซ้ํากับวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1  ทั้งนี้

ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษา 

 

   

4604903 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 
 Special Topics in Computer  
  หัวขอเร่ืองพิเศษดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อชวยสงเสริมความถนัดของ

นักศึกษา ส่ิงที่นักศึกษาสนใจแตไมมีสอนตามปกติ ส่ิงที่กําลังพัฒนาในปจจุบันเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร   ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา 

 

   

4604904 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Special Topics in Computer Education  
  ศึกษาปญหาหรือความกาวหนาทางดานคอมพิวเตอรในงานเฉพาะเรื่องเก่ียวกับ

การศึกษา  
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แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (465-469) 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
1553610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
 English for Information Technology I  

  การอาน การเขียน และการคนควาบทความวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาทักษะดานการเขียนบทคัดยอ การเตรียม และนําเสนอหัวขอโครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเหตุผลโตแยงในเชิงวิชาการ มีการวางแผน การเรียบเรียง 

การตรวจทานและการเขียนเอกสารอางอิงเชิงวิชาการที่ถูกตอง 

 

   

1553611 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
 English for Information Technology II  

  การพัฒนาทักษะดานการเขียนบทคัดยอ การเตรียม และนําเสนอหัวขอโครงงาน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนภาษาอังกฤษ การวางแผน การเรียบเรียง การตรวจทาน

และการเขียนเอกสารอางอิงเชิงวิชาการที่ถูกตอง 

 

   

4003003 การเขียนเชิงวชิาการ     1(2-0-4) 
 Academic Writing  
          ศึกษารูปแบบและวิธีการนําเสนองานเขียนเชิงวิชาการ  การเขียนและการเสนอ

รายงานทางวิชาการ 

 

   
4652301 เทคโนโลยีส่ือประสม      3(2-2-5) 
 Multimedia Technology  
  แนวคิด ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑส่ือประสม หลักการออกแบบส่ือประสม

ความสัมพันธระหวางวินโดวกับส่ือประสมการบันทึกเสียง  การประมวลภาพ  การทํา

ภาพเคลื่อนไหว  การนําอุปกรณหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ   มาใชในการ

พัฒนาระบบงานส่ือประสม   การแลกเปล่ียนขาวสารและการนําเสนองานในรูปแบบส่ือ

ประสม 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
4652302 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Multimedia Technology  

              แนวคิด  ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑมัลติมีเดีย  หลักการออกแบบมัลติมีเดีย    

 ความสัมพันธระหวางวินโดวกับมัลติมีเดีย  การบันทึกเสียง  การประมวลภาพ การทํา  

 ภาพเคล่ือนไหว  การนําอุปกรณหรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ มาใชในการพัฒนา  

 ระบบงานมัลติมีเดีย   ระบบงานเครือขายสําหรับมัลติมีเดีย  การแลกเปล่ียนขาวสารและ  

 การนําเสนองานในรูปแบบงานมัลติมีเดีย  

   

4652303 คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 

 Computer Graphic for Design  

               หลักทฤษฎี สี เสน และภาพ การวาดภาพ  การจัดวาง  การออกแบบ  ชนิดและ  

 การจัดการไฟลภาพ   กระบวนการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส    เพื่อนําความรูไปประยุกต  

 สําหรับการผลิตชิ้นงาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทํางานดานกราฟก  

   

4652304 การสรางภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 3(2-2-5) 

 2D Animation Creation  

                 หลักทฤษฎี   การออกแบบ  และเทคนิคการสรางภาพเคล่ือนไหว  การแปลง  

 รูปรางและโครงราง  การเช่ือมโยงและควบคุมการเคล่ือนไหว  การเขียนบทดําเนินเร่ือง   

 (storyboard)  ฝกปฏิบัติการใชซอฟตแวรที่เก่ียวของกับการออกแบบและการสรางภาพ  

 เคล่ือนไหว  2  มิติ  

   

4652305 เสียงสําหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Sound for Multimedia Application  

                   หลักทฤษฎี     รูปแบบตาง ๆ ของเสียง  วัสดุอุปกรณสําหรับงานเสียง การ  

 สรางเสียง  การบันทึกเสียง  การจัดเก็บขอมูลของเสียง  การแปลงไฟลเสียง  การปรับ  

 แตงเสียงและการนําเสียงไปประยุกตใชงานในส่ือมัลติมีเดีย  

   

4652501 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
 E-commerce  
  หลักการและการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการพาณิชย ขั้นตอนและส่ือที่

ใชในทางการตลาดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลักการและนัยของการคนหาที่มีตอการ

แขงขัน การจัดชุดสินคา ขอมูลและการกําหนดราคา ตัวแทน การประยุกตใชงาน สําหรับ

การคาปลีก และระหวางธุรกิจกับธุรกิจ ระบบการชําระเงิน ความม่ันคงทางคอมพิวเตอร 

การเขารหัสลับทางคอมพิวเตอร และความเปนสวนบุคคล และทรัพยสินทางปญญา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
4652502 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร     3(2-2-5) 
 Geographical Information System  
  แนวคิด ประเภท การใชและประโยชนของขอมูลระวางที่   การใชขอมูลดิจิทัล 

การจัดการขอมูล การผลิตแผนที่โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร  แนวคิดของระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร ซอฟตแวรสําหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การประยุกตใชระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรในงานที่เก่ียวของกับภูมิศาสตร 

 

   

4652503 โปรแกรมตารางทําการขัน้สูง     3(2-2-5) 
 Advanced Spreadsheet Application   
  โปรแกรมตารางทําการขั้นสูงในดานตาง ๆ เชน การใชฟงกชัน การใชงานสูตร 

การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และการประยุกตใชงานโปรแกรมตารางทําการใน

งานตาง ๆ 

 

   

4652601 ระบบส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Network  
  หลักการส่ือสารขอมูล มาตรฐานระบบเปด องคประกอบที่สําคัญในการส่ือสาร

ขอมูลเทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณสถาปตยกรรม การส่ือสารขอมูล 

และโพรโตคอลการบริหารเครือขาย 

 

   

4652701 ระบบฐานความรู       3(2-2-5) 
 Knowledge Based System  
             การแทนความรู และขบวนการหาเหตุผล หลักการพ้ืนฐาน ขอดีและขอจํากัดของ

ระบบฐานความรูแบบกฎเกณฑ  แบบเฟรม และแบบตรรกะ การรวบรวมความรู การ

ตรวจสอบฐานความรูใหตรงเปาหมายและถูกตอง เทคนิคในการสรางคําอธิบาย ระบบ

การรักษาขอมูลความจริง ระบบการวางแผนงานอัตโนมัติ หลักการของการหาเหตุผลเชิง

นาจะเปน หลักการของเบย โมเดลตาง ๆ ที่ใชแทนความรู และโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ

งานระบบฐานความรู 

 

   

4652702 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบัการจัดการความรู    3(3-0-6) 
 Information Technology for Knowledge Management  
             ขอมูล สารสนเทศและความรู มิติของความรู มูลเหตุที่ทําใหเกิดการจัดการ

ความรู เทคโนโลยีการจัดการความรู การจัดการองคความรูภาคปฏิบัติ  และการจัดการ

ความรูเพื่อนวัตกรรม 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
4653201 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3(2-2-5) 
 Management Information System  
  การจัดการองคกรดวยสารสนเทศ ความสําคัญของสารสนเทศ สารสนเทศใน

องคกร กลยุทธการจัดการองคกรดวยสารสนเทศ การทําธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

การจัดการทรัพยากร ฝกพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขององคกร 

 

   

4653202 การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช    3(2-2-5) 
 User Interface Design  
  หลักการออกแบบการโตตอบระหวางโปรแกรมกับผูใชการทดลองปฏิบัติ 

และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบการโตตอบ 

 

   

4653203 การบริหารและจัดการเว็บไซต     3(2-2-5) 
 Web Site Management  
  แนวคิดการบริหารเว็บไซต หลักการการออกแบบเว็บไซต การสํารวจความ

ตองการของการพัฒนาเว็บไซต การใชเทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต การนําเสนอ

องคประกอบของเว็บไซต  การออกแบบการนําทางของเว็บไซต สวนประกอบท่ีสําคัญ

ของเว็บไซต การใชชุดสีในการพัฒนาเว็บไซต 

 

   

4653204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 3(2-2-5) 
 Web Site Design and Development  
  แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต โดยใชภาษาหรือซอฟตแวรในการพัฒนา

เว็บไซต  การใชเคร่ืองมือของซอฟตแวรดานตาง ๆ  ในการพัฒนาและตกแตงเว็บไซต 

หลักการอัพโหลด และสามารถนําไปประยุกตใชได 

 

   

4653301 การสรางภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ 3(2-2-5) 
 3D Animation Creation  
             หลักทฤษฎี  การออกแบบ  การแปลงรูปรางและโครงราง  การจัดแสง  การสราง  

 พื้นผิวใหกับวัตถุ  เทคนิคการสรางภาพเคล่ือนไหว  การเชื่อมโยงและควบคุมการ  

 เคล่ือนไหว  ฝกปฏิบัติการใชซอฟตแวรที่เก่ียวของกับการออกแบบและการสรางภาพ  

 เคล่ือนไหว  3  มิติ  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
4653302 การตัดตอส่ือมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Clipping  

             หลักทฤษฎี  วิเคราะห  วางแผนและเตรียมการผลิตส่ือมัลติมีเดีย  กระบวนการ  

 ทํางาน เทคนิคการตัดตอ  โดยใชโปรแกรมประยุกต  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสําหรับ  

 การผลิตส่ือมัลติมีเดีย  การบันทึกและเผยแพรส่ือมัลติมีเดีย  วิธีการเผยแพร  การตรวจ  

 สอบคุณภาพชิ้นงานส่ือมัลติมีเดีย  

   

4653303 เทคนิคการปรบัแตงงานภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5) 
 Technique for Adjusting Animation  

             ศึกษาหลักการ  เคร่ืองมือ  และเทคนิคพิเศษท่ีใชสําหรับปรับแตงภาพเคล่ือนไหว  

 และนําไปผลิตช้ินงานผสมผสานกับวิดีโอเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับงานมัลติมีเดีย  

   

4653501 การจัดการระบบปฏิบัติการ     3(2-2-5) 
 Operating System Management  
  ความหมาย ชนิด ของระบบปฏิบัติการแบบตาง ๆ การติดต้ังระบบปฏิบัติการ

ตลอดจนการต้ังคาสําหรับระบบปฏิบัติการ เชน การต้ังคาการใชงาน  การต้ังคาเครือขาย 

ระบบรักษาความปลอดภัย  โปรแกรมอรรถประโยชนตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกสําหรับ

การทํางานกับระบบปฏิบัติการ และการติดต้ังโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการ 

 

   

4653502 คอมพิวเตอรชวยสอน 3(2-2-5) 
 Computer Assisted Instruction  

  วิธีการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การวิเคราะหเน้ือหาและ

การออกแบบการสอน การสรางโปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการ

เรียนการสอน และการบริหารการศึกษา 

 

   

4654401 การจัดการโครงการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Project Management  
  ทฤษฎีการจัดการ ลักษณะงาน โครงสรางการบริหารองคกร การเขียนโครงการ

เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานในองคกร การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
4654601 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Information System Security  
  ปญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและการปองกันรักษาความปลอดภัย

ของระบบ การวัดระดับความปลอดภัย การควบคุมการเขาถึง ความปลอดภัยของ

ฮารดแวร ความปลอดภัยของซอฟตแวร และเทคนิคการเขารหัสและถอดรหัส ความ

ปลอดภัยของฐานขอมูล ความปลอดภัยของระบบเครือขาย การจัดการดานความ

ปลอดภัย กฎหมายและจรรยาบรรณที่เก่ียวของ 

 

   

4654602 การประกันระบบสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Information System Insurance  
  ศึกษาถึงบทบาทของกลุมบุคคลท่ีมีหนาที่ทําการประกันคุณภาพ ขบวนการใน

การทําประกันคุณภาพสําหรับระบบสารสนเทศ   การจัดลําดับความสําคัญของระบบท่ี

จะมีการตรวจสอบการประกันคุณภาพ เทคนิคและเคร่ืองมือตาง ๆ  ที่ใชในการตรวจสอบการ

ประกันคุณภาพในแตละขั้นตอน การรายงานผลของการประกันคุณภาพ การประกัน

คุณภาพกับไมโครคอมพิวเตอร การประกันคุณภาพของการตรวจสอบระบบ  

 

   

4654701 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     3(2-2-5) 
 Decision Support System   
  แนวคิดและหลักการดําเนินการตัดสินใจ องคประกอบของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ การสํารวจ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะสมสําหรับ

แกปญหาในภาคธุรกิจ การจัดการคลังขอมูลขนาดใหญ เหมืองขอมูล เทคนิคการสราง

ตัวแบบสําหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยตัวแบบทางคณิตศาสตร 

 

4654801 การเตรียมฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  2(90) 
 Preparations  for Experience in Information Technology  
  จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศในดานการรับรู ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 

 

   
4654802 การฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   5(450) 
 Field Experience in Information Technology  
  ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหนวยงานของรัฐและ

เอกชน เพื่อนําความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตร ไปประยุกตใช

อยางมีประสิทธภิาพและกลมกลืน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
4654901 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3) 
 Projects in Information Technology  
  ศึกษา คนควา  เขียนเคาโครงโครงงาน  ปฏิบัติการ เขียนรายงาน และนําเสนอ

ผลงาน 
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กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
 

รหัสวิชา                          ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Principles of Business Administration  

  ศึกษาลักษณะพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบการประกอบการทางธุรกิจ ประเภทของ

ธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหนาที่หลักในการ

บริหารธุรกิจในดานการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากร

มนุษย และการบริหารการเงิน ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 

   

3563110 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 3561205  หลักการบริหารธุรกิจ  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและแนวปฏิบติั

ของการจัดการธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ 

การทําแผนธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม โดยมีการสอดแทรกจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม การเสริมสรางความคิดสรางสรรค โดยการจัดทําธุรกิจจําลอง 

เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมของตนเอง 

 

  
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Economics  

  ศึกษาแนวคิดดานเศรษฐศาสตรที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและสังคมในดาน

ตาง ๆ ไดแก การบริโภค การผลิต ตลาด สภาพและปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

ตลอดจนแนวทางแกไขของรัฐบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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ลักษณะเน้ือหาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 
(450-465) 

 

แขนงวิชาคณิตศาสตร    ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไวเปนดังนี้ 

1. คณิตศาสตรทั่วไป        (450 - 1 - -) 

2. รากฐานคณิตศาสตร       (450 - 2 - -) 

3. พีชคณิต         (450 - 3 - -) 

4. การวิเคราะห        (450 - 4 - -) 

5. เรขาคณิต        (450 - 5 - -) 

6. คณิตศาสตรสําหรับจุดประสงคเฉพาะ      (450 - 6 - -) 

7. .....................................................      (450 - 7 - -) 

8. การฝกประสบการณอาชีพ       (450 - 8 - -) 

9. โครงการพิเศษหัวขอพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ   (450 - 9 - -) 

การสัมมนา และการวิจัย 

 

แขนงวิชาสถิติประยุกต   ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไวเปนดังนี้      

1.  หลักสถิติประยุกตและสถิติวิเคราะห      (455 -1- -) 

2.  ทฤษฎีสถิติและความนาจะเปน      (455 -2- -) 

3.  วิธีวิจัย และการวิเคราะห       (455 -3- -) 

4.  สถิติประชากร        (455 -4- -) 

5.  การวิจัยและดําเนินการ       (455 -5- -) 

6.  .....................................................      (455 -6- -) 

7. .....................................................      (455 -7- -) 

8.  การฝกประสบการณอาชีพ       (455 -8- -) 

9.  โครงการพิเศษ  หัวขอพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ 

     การสัมมนา และการวิจัย       (455 -9- -) 

 

แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร    ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไวเปนดังนี้ 

1.  ความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร       (460 -1- -) 

2.  การพัฒนาซอฟตแวร       (460 -2- -) 

3.  กราฟกและมัลติมีเดีย       (460 -3- -) 

4.  ทฤษฏีและการคํานวณ       (460 -4- -) 

5.  การประยุกตใชงาน        (460 -5- -) 

6.  ฮารดแวรและเครือขาย       (460 -6- -) 

7.  ฐานความรูและปญญาประดิษฐ      (460 -7- -) 
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8.  การฝกประสบการณ อาชีพ       (460 -8- -) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ   โครงการศึกษาเอกเทศ   

     การสัมมนา และการวิจัย       (460 -9- -) 

 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไวเปนดังนี้ 

1.  .....................................................      (465 -1- -) 

2.  การพัฒนาซอฟตแวร       (465 -2- -) 

3.  กราฟกและมัลติมีเดีย       (465 -3- -) 

4.  ทฤษฏีและการคํานวณ       (465 -4- -) 

5.  การประยุกตใชงาน        (465 -5- -) 

6.  ฮารดแวรและเครือขาย       (465 -6- -) 

7.  ฐานความรูและปญญาประดิษฐ      (465 -7- -) 

8.  การฝกประสบการณ อาชีพ       (465 -8- -) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ   

     การสัมมนา และการวิจัย       (465 -9- -) 
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 

 มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ที่ประกอบดวยองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

 18.1  การบริหารหลักสูตร 

 18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 18.3  การสนับสนุนและการใหคําปรึกษา 

 18.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 

 องคประกอบที่ 1  การบริหารหลักสูตร 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่บริหารหลักสูตรในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยองคประกอบการ

บริหารหลักสูตรประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑ 

1. การคัดเลือกนักศึกษา  (1) มีการกําหนดคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษา 

 (2) มีคณะกรรมการคัดเลือกท่ีโปรงใสตรวจสอบได และทองถ่ินมี 

  สวนรวม 

 (3) มีนักศึกษาตามจํานวนท่ีตองการตามแผนและมีคุณสมบัติ

  ตามที่ระบุไว 

 (4) มีการประเมินระบบการคัดเลือกนักศึกษา 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

2. อาจารยผูสอน  (1) มีระเบียบ/แนวปฏิบัติในการสรรหาอาจารยและพนักงานสาย

  สนับสนุน 

 (2) มีระบบและกลไกในการจัดอาจารยผูสอนเขาสอนตรงตาม

  คุณวุฒิ  ความรู และ/หรือประสบการณ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

 (3) มีการพัฒนาอาจารย 

 (4) มีการประเมินการสรรหาและการจัดอาจารยเขาสอน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

3. อาจารยพิเศษ  (1) มีระเบียบ/แนวปฏิบัติในการสรรหาอาจารยพิเศษ 

 (2) มีระบบและกลไกในการจัดอาจารยพิเศษเขาสอนตรงตาม 

  คุณวุฒิ  ความรู และ/หรือประสบการณ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

 (3) มีระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย

  พิเศษ 

 (4) มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยพิเศษ 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

4. แผนการเรียน  (1) มีการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 (2) มีการแจงแผนการสอนตลอดหลักสูตรใหนักศึกษาทราบ 
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ตัวบงชี้ เกณฑ 

 (3) มีการเปดสอนตามแผนการเรียน 

 (4) มีการประเมินแผนการสอน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  (1) มีแนวการสอนทุกรายวิชาและแจงใหนักศึกษาทราบ 

 (2) มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช 

  เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย 

 (3) ใหทองถ่ินมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

 (4) มีการใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมินประสิทธิภาพการสอน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

6. การฝกประสบการณอาชีพ  (1) มีแผนการจัดกิจกรรมการฝกประสบการณอาชีพ 

 (2) มีขอมูลสารสนเทศแหลงฝกประสบการณอาชีพและคูมือการฝก

  ประสบการณอาชีพ 

 (3) มีการปฏิบัติตามแผน 

 (4) มีการประเมินการฝกประสบการณอาชีพ การนิเทศนักศึกษา 

  และแหลงฝกประสบการณอาชีพ 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

7. การวัดผลและการประเมินผลการเรียน  (1) มีระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 

 (2) มีผูรับผิดชอบกํากับดูแลใหปฏิบัติตามระเบียบ 

 (3) มีวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียน 

 (4) มีการแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบเปนระยะ 

 (5) มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผล 

  การเรียน 
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 องคประกอบที่ 2  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
  มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน โดย

องคประกอบดานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑ 

1. ระบบสารสนเทศ  (1) มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล 

 (2) มีตํารา วารสารท่ีทันสมัยเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของ 

  สถาบันอุดมศึกษา 

 (3) มีระบบฐานขอมูลและการบริการสารสนเทศที่เอื้อประโยชนตอการใช 

 (4) มีการประเมินระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

2. หองเรียนและหองปฏิบัติการ  (1) มีระเบียบการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

 (2) มีผูรับผิดชอบดูแลอาคารหองเรียน และหองปฏิบัติการ 

 (3) มีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่เพียงพอ และมีสภาพพรอมใช 

 (4) มีการประเมินผลการใชหองเรียน และหองปฏิบัติการ 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

3. แหลงทรัพยากรการเรียนรูในทองถ่ิน  (1) มีการแสวงหาความรวมมือแหลงทรัพยากรการเรียนรูในทองถ่ิน 

 (2) มีขอมูลสารสนเทศแหลงทรัพยากรการเรียนรูในทองถ่ิน 

 (3) มีการนําแหลงทรัพยากรการเรียนรูในทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน 

 (4) มีการประเมินผลการใชแหลงทรัพยากรการเรียนรูในทองถ่ิน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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 องคประกอบที่ 3  การสนับสนุนและการใหคําปรึกษา 
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกันรับผิดชอบการสนับสนุนและการใหคําปรึกษาแก

นักศึกษา โดยองคประกอบดานการสนับสนุนและการใหคําปรึกษา ประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑ 

1. อาจารยที่ปรึกษา  (1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

 (2) มีแผนปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา 

 (3) มีการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษา 

 (4) มีการประเมินผลการดําเนินงานดานอาจารยที่ปรึกษา 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

2. การพัฒนานักศึกษา  (1) มีแผนงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

 (2) มีผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ 

 (3) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ 

 (4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

3. ระบบการชวยเหลือนักศึกษา  (1) มีหนวยงานรับผิดชอบดานการจัดหาทุนและระบบการกูยืมเพื่อ

  การศึกษา 

 (2) มีนโยบายและแผนงานดานการชวยเหลือนักศึกษา 

 (3) มีการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนงาน 

 (4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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 องคประกอบที่ 4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบการติดตาม

บัณฑิตและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยองคประกอบดานความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑ 

1. การติดตามบัณฑิต  (1) มีแผนการติดตามบัณฑิต 

 (2) มีผูรับผิดชอบแผนการติดตามบัณฑิต 

 (3) มีการดําเนินงานตามแผน 

 (4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา 

2. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  (1) มีแผนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 (2) มีผูรับผิดชอบแผนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 (3) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผน 

 (4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

 (5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรและการบริหาร 

  หลักสูตร 

 

 
19. การพัฒนาหลกัสูตร 
 

 19.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการประเมินหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรเม่ือใชหลักสูตร

ผลิตบัณฑิต 1 รุน  

 19.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุก ๆ 5 ป 

 19.3 ดําเนินการแตงต้ังกรรมการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิวพิากษหลักสูตร 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล วุฒิการศึกษาและหนาที่การงาน 
  
    1. อาจารยศิริชัย นามบุรี  - ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 

- ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 อาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอร  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  

 2. อาจารยณัฐพร ประชาเสรี - บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- Master of Multimedia 

Swinburne University of Technology Melbourne, Australia 

 อาจารยพิเศษ สาขามัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
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ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและขอปรับปรุง 

 

การปรับปรุงหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร   แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 25 ธันวาคม 2551  ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผูทรงคุณวุฒิ  1.  อาจารยศิริชัย นามบุรี 

2. อาจารยณัฐพร ประชาเสรี 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ขอปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร – ชื่อปริญญา – ปรัชญาของหลักสูตร – 

วัตถุประสงคของหลักสูตร – โครงสรางหลักสูตร 

 เหมาะสม 

คงเดิม  

2.    วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

       ควรเพิ่มคําอธิบายรายวิชา ในสวนของ ระบบงาน

เครือขายสําหรับมัลติมีเดีย เขาไป 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

3.  วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

     ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหเปล่ียนช่ือเปนคอมพิวเตอรกราฟก

เพ่ือการออกแบบ (Computer Graphic for Design) และ

แนะนําใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

4.  วิชาการสรางภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ  

       ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษเปน 

2D Animation Creation และตัดคําวา “ศึกษา” ใน

คําอธิบายรายวิชาออก 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

5.    วิชาการสรางภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ 

       ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ แนะนําให

เปล่ียนชื่อภาษาอังกฤษ เปน 3D Animation Creation ใน

สวนของคําอธิบายรายวิชาใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก  

 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

6. วิชาเทคนิคการปรับแตงงานภาพเคล่ือนไหว 

        ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหตัดคําอธิบายรายวิชาท่ีตอง

ศึกษามากอนออก  และไดเสนอใหเพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เพ่ิมเติม “และนําไปผลิตชิ้นงานผสมผสานกับวีดีโอเพื่อเพิ่ม

คุณคาใหกับงานมัลติมีเดีย” 

 

 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ขอปรับปรุง 

7. วิชาเสียงสําหรับงานมัลติมีเดีย 

       ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเปน 

หลักทฤษฎี รูปแบบตาง ๆ ของเสียง วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานเสียง การสรางเสียง การบันทึกเสียง การจัดเก็บขอมูล

ของเสียง การแปลงไฟลเสียง การปรับแตงเสียง และการนํา

เสียงไปประยุกตใชงานในส่ือมัลติมีเดีย 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8. วิชาการตัดตอส่ือมัลติมีเดีย 

       ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเปน

หลักทฤษฎี วิเคราะห วางแผนและเตรียมการผลิตส่ือ

มัลติมีเดีย กระบวนการทํางาน เทคนิคการตัดตอโดยใช

โปรแกรมประยุกต วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับการ

ผลิตส่ือมัลติมีเดีย การบันทึกและเผยแพรส่ือมัลติมีเดีย 

วิธีการเผยแพร การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานส่ือมัลติมีเดีย 

 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นางสาวอมรรัตน  แมกไมรักษา 

ตําแหนง   รองศาสตราจารย 

ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    พบ.ม. (สถิติประยุกต)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

        ปริญญาตรี    กศ.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :   30   ป 

งานวิจัย         
        วิจัยรวมเร่ือง “การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมการทอผาเกาะยอ” 

ตํารา/เอกสาร    
1. หลักสถิติ 

2. สถิติธุรกิจ 

3. สถิติวิเคราะห 1 

4. สถิติวิเคราะห 2 

5. สถิติไมอิงพารามิเตอร 

6. เทคนิคการสุมตัวอยาง 

7. การวิเคราะหการถดถอย 

8. เอกสารประกอบการอบรม “การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล” 

รายวิชาที่สอน 
1. หลักสถิติ 

2. สถิติธุรกิจ 

3. สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

4. ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 

5. คณิตสถิติศาสตร 

6. สถิติวิเคราะห 1 

7. สถิติวิเคราะห 2 

8. สถิติไมอิงพารามิเตอร 

9. เทคนิคการสุมตัวอยาง 

10. การวิเคราะหการถดถอย 

บทความวชิาการ          
        “สถิติบน Excel”  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา ปที่ 1 ฉบับที่ 1 2548 (1 มกราคม 2548) 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นายชิงชัย วัฒนธรรมเมธี 

ตําแหนง   อาจารย 

ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    วท.ม. (คณิตศาสตร)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

        ปริญญาตรี   วท.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  25 ป 

งานวิจัย        - 

ตํารา/เอกสาร   - 

รายวิชาที่สอน 
1. ระบบจํานวน 

2. แคลคูลัส 1  

3. แคลคูลัส 2 

4. แคลคูลัส 3 

5. ทฤษฎีเซต 

6. ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 

7. ทอโพโลยีเบ้ืองตน 

8. การคิดและการตัดสินใจ 

บทความวิชาการ         - 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นายประเวศ  กอเกียรติศิริกุล 

ตําแหนง   อาจารย 

ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท      กศ.ม. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

        ปริญญาตรี      กศ.บ. (คณิตศาสตร)  วิทยาลัยครูสงขลา 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  37  ป 

งานวิจัย        - 

ตํารา/เอกสาร   - 

รายวิชาที่สอน 
1. หลักการคณิตศาสตร 

2. ทฤษฎีเซต 

3. หลักสถิติ 

4. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 

5. พีชคณิตเชิงเสน 

6. วิยุตคณิต 

7. พีชคณิตนามธรรม 1 

 บทความวิชาการ         - 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นางยาใจ  โรจนวงศชัย 

ตําแหนง   รองศาสตราจารย 

ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

        ปริญญาตรี    ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยม วิทยาลัยครูสงขลา 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  32    ป 

งานวิจัย         
สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยและนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตํารา/เอกสาร    
1. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ฉบับลาสุด 2006 

2. โครงสรางขอมูล 

3. โครงสรางขอมูลในภาษาซ ี

4. เอกสารคําสอนรายวิชาดิสครีตและโครงสราง 

5. โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจัย 

6. การประยุกตใชคอมพิวเตอร 

7. การใชโปรแกรม SPSS/PC+ Studentware 

8. การใชคอมพิวเตอร 

รายวิชาที่สอน 
1. โครงสรางขอมูล 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

4. ดิสครีตและโครงสราง 

5. โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจัย 

บทความวิชาการ         - 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นายทวีรัตน นวลชวย 

ตําแหนง   อาจารย  

ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    คอ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 

        ปริญญาตรี    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  สถาบันราชภัฏสงขลา 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  12    ป 

งานวิจัย        - 
ตํารา/เอกสาร   - 
รายวิชาที่สอน 

1. ระบบฐานขอมูล 

2. คอมพิวเตอรกราฟก 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

5. ระบบการจัดการฐานขอมูล 

บทความวิชาการ         - 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นางสาวยุพดี  อินทสร 

ตําแหนง   อาจารย  

ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

        ปริญญาตรี    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  9    ป 

งานวิจัย         
       ความรู การปฏิบัติ และการแกไขปญหาเก่ียวกับการดูแลเด็กของผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสงขลาและ

สตูล 

ตํารา/เอกสาร    
       คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ฉบับลาสุด 2006 

รายวิชาที่สอน 
1. ฐานขอมูล 

2. คอมพิวเตอรกราฟก 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

5. การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล 

6. โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 

7. ระบบปฏิบัติการ 1 

8. การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 

บทความวิชาการ         - 

 

 



สมอ.02 
แบบรายงานขอมูลการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

 

ก. ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อสถาบัน      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

2. ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)     วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 

                                     (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Science Program in Mathematics and Computer 
 

3.    ชื่อปริญญา     (ภาษาไทย)    วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร) 

                                     (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Science (Mathematics and Computer) 

 อักษรยอปริญญา  (ภาษาไทย)   วท.บ. (คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร) 

                               (ภาษาอังกฤษ)   B.S. (Mathematics and Computer) 
 

   เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ.............. อยูระหวางดําเนินการ..................................พ.ศ..................... 

   เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 

   ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ.เม่ือ............................................. 
 

       4.  รูปแบบของหลักสูตร 

   4.1  รูปแบบ 

    หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

    หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป 

  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป 

   อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................. 

 4.2  ภาษาที่ใช 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................................................................. 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)............................................ 

 4.3  การรับผูเขาศึกษา 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

  รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

4.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

   เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

   เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือ สนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน ............................................................................................................................ 

   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน  ........................................................................................ 

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



  เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน 

   รูปแบบของการรวมมือ 

   รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

   รวมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่นเปนผูใหปริญญา 

   รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน) 

  4.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

   ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

   อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................................... 
 

         5. สภาพของหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม   กําหนดเปนคร้ังแรก เดือน .................................... 

 หลักสูตรปรับปรุง     กําหนดเปดคร้ังแรก เดือน มิถุนายน 2552 

 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  

     (หลักสูตรปรับปรุง 2549) 

    เร่ิมใชมาต้ังแตปการศึกษา  2550 

 ปรับปรุงคร้ังสุดทายเม่ือปการศึกษา    - 
 

         6. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดพิจารณากล่ันกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุมคร้ังที่ 3/2552 

 เม่ือวันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมคร้ังที่ 4/2552 

 เม่ือวันที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 
 

 ข. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

  สอดคลองกับ ปรัชญาการอุดมศึกษา 

  สอดคลองกับ ปรัชญาของสถาบันฯ 

   สอดคลองกับ มาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 

  สอดคลองกับ มาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา ..................................................................................... 

  เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ   (ระบุ)     

   1.  มีความรูความสามารถดานคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร มีความคิดริเริ่ม    

                                                สรางสรรค สามารถนําความรูไปพัฒนาทองถ่ินและสังคม 

   2.  สามารถนําความรูไปใชสนับสนุนในงานวิจัยในระดับทองถ่ินและสังคม 

    3.  มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได 

   4.  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน  
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  อื่น ๆ ะบุ) ..................................................................................................................................... 

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

2. ระบบการจัดการศึกษา 

2.1 ระบบ 

   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ   16  สัปดาห 

   ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ……. สัปดาห 

  ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ……..สัปดาห  

  ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด) ....................................................................................................... 

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

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

2.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค – ระบุรายละเอียด) 

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

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

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

2.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

   มีภาคฤดูรอน   จํานวน  3   ภาค  ภาคละ  8  สัปดาห 

   ไมมีภาคฤดูรอน 
 

 3. การดําเนินการหลักสูตร 

 3.1 วัน – เวลาราชการปกติ 

   วัน – เวลาราชการปกติ 

  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  วันเสาร – วันอาทิตย 

  3.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

    ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือ  

 เทียบเทา หรืออนุปริญญา 

    มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดวยการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   มีเกณฑคุณสมบัติเฉพาะ (เชน เฉพาะนักบริหาร เฉพาะขาราชการ) 

 (ระบุ)................................................................................................................................................. 

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

  3.3 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร  175  คนตอป 

  3.4 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 

  เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

  เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

    ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 4. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
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   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  127  หนวยกิต 

  แบบศึกษาเต็มเวลา   ใหศึกษาไดไมเกิน  16  ภาคการศึกษาปกติ 

             สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  6  ภาคการศึกษาปกติ 

  แบบศึกษาบางเวลา   ใหศึกษาไดไมเกิน  24  ภาคการศึกษา 

                                 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  10  ภาคการศึกษา 
 

 5. โครงสรางหลักสูตร 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30   หนวยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะ   91 หนวยกิต 

   วิชาเอก  91   หนวยกิต 

        - กลุมวิชาเน้ือหา  82 หนวยกิต 

        - กลุมวิชาวิทยาการจัดการ   9 หนวยกิต 

  วิชาโท..…….…….……..........  หนวยกิต 

   วิชาเอกคู…...…….……..........  หนวยกิต 

   วิชาเอก - โท..…….........……..  หนวยกิต 

    หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หนวยกิต 
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6.จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

 6.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

   

รหัสบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป 

3 9011 01274 25 1 รองศาสตราจารย นางสาวอมรรัตน  แมกไมรักษา กศ.บ. 

พบ.ม. 

คณิตศาสตร 

สถิติประยุกต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน       

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร               

2520 

2529 

3 9605 00281 35 8 อาจารย นายชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี วท.บ. 

วท.ม. 

คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                               

2526 

2534 

5 9305 90012 95 1 อาจารย นางสายใจ  เพชรคงทอง ค.บ. 

กศ.ม. 

คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 

สถาบันราชภัฏสงขลา  

มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร       

2545 

2547 

3 9099 00683 81 8 รองศาสตราจารย นางยาใจ  โรจนวงศชัย ค.บ. 

วท.ม. 

ภาษอังกฤษ (เกียรตินิยม) 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

วิทยาลัยครูสงขลา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                        

2519 

2533 

3 8501 00150 00 1 อาจารย นายทวีรัตน  นวลชวย วท.บ. 

คอ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

2540 

2546 

3 9098 00099 66 9 2541 

2543 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                        

วิทยาการคอมพิวเตอร 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

วท.บ. 

วท.ม. 

นางสาวยุพดี  อินทสร อาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7. เกณฑการวัดผล 

   เกณฑการวัดผล มี  2  ระบบ 

  1. ระบุคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 
 ระดับคะแนน    ความหมายของผลการเรียน          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 

 E     ตก (Fail)    0 
 

  เกณฑขั้นตํ่ารายวิชา (ถามี - ระบุ) ……………………………………………………………..................... 

      …………………………………………………………………………..……………………….................... 

       …………………………………………………………………………………….…………....................…. 

  เกณฑอื่น ๆ  (ถามี - ระบุ)  

1. รายวิชาเตรียมฝกประสบการณฯ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถาไดคะแนนระดับตํ่า กวา “C” 

ถือวาสอบตก นักศึกษาตองลงทะเบียนใหม ถาไดผลการประเมินผลตํ่ากวา “C” เปนคร้ังที่ 2  ถือวา

พนสภาพการเปนนักศึกษา 

2. รายวิชาเติมเต็มมีผล 
 

8. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  8.1 การสําเร็จการศึกษา 

  เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 

    ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

     เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………................…….. 

      ………………………………………………………………………………..............…................... 

     ………………………………………………………………………………..............…................... 
 

9. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

    หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

    ประเด็นการบริหารหลักสูตร 

 ก.  บริหารการเรียนการสอน ไดแก 

 -  จัดทําแผนการสอนตลอดหลักสูตรรายภาคเรียน และตรวจสอบโครงสรางรายวิชาและ 

           ปรับแผนการเรียนใหเหมาะสม 

  -  จัดหาอาจารยที่มีคุณวุฒิตามเกณฑโดยเฉพาะอยางย่ิงมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ ตาม เกณฑ

      มาตรฐาน และมีประสบการณเหมาะสมเขาสอน 



 ข.  ประเมินหลักสูตรเปนระยะ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 

 ค.  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 ก.  สํารวจแหลงทรัพยากรทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน ที่สัมพันธกับการเรียนรูของนักศึกษาในโปรแกรม

ทรัพยากร เชน 

  -  จัดหาเอกสารตํารา ของจําลอง ของจริง ส่ืออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 

  -  จัดหาวัสดุพื้นฐานและวัสดุฝกใหเพียงพอ 

  -  จัดหาแหลงคนควา 

  -  วิทยากรที่จะใหความรูเพิ่มเติม 

 ข.  อาคารสถานท่ี หมายถึง ความพรอมของบริเวณที่ใชสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงในเกณฑ

มาตรฐานมีไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองสัมมนา หองแสดงนิทรรศการ รวมทั้งหองพักผอนทํา

กิจกรรมดวย 

  ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

-  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาท่ีเพียงพอและมีสัดสวนพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษา 

 -  มีการจัดปฐมนิเทศ จัดการอบรมเสริมประสบการณ 

 -  มีกระบวนการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา ทั้งในดานการเรียน ทุนการศึกษา วัสดุยืมเรียน 

   ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ระบุ) 

-  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาท่ีเพียงพอและมีสัดสวนพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษา 

-  มีการจัดปฐมนิเทศ จัดการอบรมเสริมประสบการณ 

-  มีกระบวนการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา ทั้งในดานการเรียน ทุนการศึกษา วัสดุยืมเรียน 

 ประเด็นอื่น ๆ (ระบุ) ………………………….....……………………………………….....................…… 

        ………………………………………………………………………………………………….................. 
 

  10.  การพัฒนาหลักสูตร 

  ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตร (ระบุ) 

  1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการประเมินหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรเม่ือใช

หลักสูตรผลิตบัณฑิต 1 รุน  

  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุก ๆ 5 ป 

 3.    ดําเนินการแตงต้ังกรรมการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 
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  11.  กรณีที่ตองขอดุลพินิจของ   กกอ.      เน่ืองจากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร    หรือมีความ

จําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ไดแก………………………………………...............................……… 

……………………………………………………………………………………………………………….........................……….. 

……………………………………………………………………………………………………………….........................……….. 

……………………………………………………………………………………………………………….........................……….. 

………………………………………………………………………………………………………………..........................………. 

 

        รับรองความถูกตองของขอมูล 

 

       (ลงชื่อ) 

                (ผูชวยศาสตรตราจารย ดร. ไพโรจน  ดวงวิเศษ) 

       ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วันที่……….เดือน…………………พ.ศ………..         
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สมอ. 08 
การปรับปรุงแกไขหลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  ฉบับปรบัปรุงป พ.ศ. 2552 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
---------------------------------- 

 

1.  หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

                - 

2.  สภามหาวทิยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขคร้ังนี้แลว ในคราวประชุม 

      คร้ังที ่ 4/2552        เมื่อวนัที ่ 30  พฤษภาคม    2552 

3.  หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เร่ิมใชกับนกัศึกษารุนปการศึกษา  2552 

   ต้ังแตภาคเรียนที ่   1    ปการศึกษา  2552    เปนตนไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

   1. รายวิชาเนือ้หาเลือกที่กาํหนดใหเดิม ไมเพียงพอตอความหลากหลายทางวิชาการ 

  2. หลักสูตรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีมัลติมเีดียและแอนิเมชั่นไดรับความสนใจเปนอยางมาก

เนื่องจากเปนการประยุกตใชคอมพิวเตอรและส่ือประสมดิจิทัลรวมกนั 

             3.  เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นและระดับประเทศที่มีความ

ตองการบุคลากรดานคอมพวิเตอรที่มทีักษะเฉพาะงานมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่  

5. สาระในการปรับปรุงแกไข ( เฉพาะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 

 5.1  เพิ่มรายวชิาเลือกเรียนทางดานมัลติมีเดียและแอนเิมชั่นจาํนวน 7 รายวิชา 

5.2  ในรายวิชาบังคับเรียน นําวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (4604901) ออก 

และเพิ่มรายวชิาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (4654901) ซึ่งเปนรายวิชาที่สรางข้ึนใหมเขาไป

แทน เพื่อใหเกดิความเหมาะสมสําหรับช่ือแขนงวิชาและชื่อรายวิชา 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี ้

หมวดวชิา เกณฑกระทรวงศกึษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1. การศึกษาทั่วไป ไมตํ่ากวา 30 30 30 

2. เฉพาะดาน - 91 91 

3. เลือกเสรี ไมตํ่ากวา 6 6 6 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 127 127 

หมายเหตุ  1.)  แบบฟอรม 1 ฉบับ ใหใชกับการปรับปรุงแกไข 1 หลักสูตรเทานั้น 

     2.)  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเปนรายหลักสูตร ฉะนัน้ การ  

ปรับปรุงแกไขในเร่ืองหนึง่ หากมีผลกระทบตอหลักสูตรใดบาง มหาวิทยาลัย/สถาบัน

จะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบเปนรายหลักสูตรเชนกนั 

ยกเวน การเปดรายวิชาเลือกเสรี 

  3.)  ในกรณีทีก่ารปรับปรุงแกไขมีจํานวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแกไขนั้นมี

ผลกระทบตอการเสนอขอมลูในเอกสารหลายแหง ควรจัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุง

ใหมทัง้ฉบับ 

 

 

        รับรองความถกูตองของขอมลู 

        

(ลงช่ือ) 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ดวงวิเศษ) 

  ตําแหนง อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

  วันที่.............เดือน..............................พ.ศ................... 

 

 



เปรียบเทียบรายวิชาเกากับรายวิชาใหมในกลุมวิชาเนื้อหา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549  กับ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 
1500201      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1                2(2-0-4) 

                 Thai for Communication  I 
                 ฝกทักษะการใชภาษาทั้งการฟง การพูด  การอาน

และการเขียน  โดยเนนการฟงและการอานเชิงวิเคราะหใหสามารถสื่อ

ภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูความคิดที่ไดรับ

มาพัฒนาตนเองอยางสรางสรรค 

1500301    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        3(3-0-6) 
                  Thai for Communication 
                  การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การ

อาน และการเขียน ใหสามารถใชสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

1500202   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2                2(2-0-4) 

                 Thai for Communication II 
                 ฝกทักษะการใชภาษาใหมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น โดยเนนการพูด และการเขียนแบบตาง ๆ 

 - ตัดรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรกระชับขึ้น 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

1500203    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1            2(2-0-4) 1500303   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                  3(3-0-6) 

                 English for Communication I 
                 

                 English for Communication 1 
                การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อติดตอในสถานการณตางๆ เพื่อสื่อความหมายใน

ชีวิตประจําวัน 

ฝกทักษะดานการฟง พูดเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณตาง ๆ เชน  การทักทาย    การกลาวลา   การแนะนํา

ตัวเองและผูอื่น   การกลาวขอบคุณ การขอโทษ ฯลฯ การอานและ

การเขียนเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน เชน  การอาน

โฆษณาฉลาก รวมทั้งการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 

 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

1500204       - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2              2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                  3(3-0-6) 1500304  

                 English for Communication II                 English for Communication 2  
                การฝกทักษะและกลวิธีการอานรวมทั้งการเขียนขอความ

สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารและฝกทักษะดานการฟง การพูดเพื่อใหขอมูลและ

แสดงความคิดเห็น 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน :1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 - ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น                     ฝกทักษะดานการฟง พูด เพื่อใหขอมูลและแสดง

ความคิดเห็นฝกทักษะการอานขอความเพื่อหาหัวขอเรื่อง การอาน

เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด รวมทั้งการเขียนขอความ

สั้น ๆ  เพื่อการสื่อสาร 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

1500209      - ตัดรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรกระชับขึ้น ภาษาจีนเบื้องตน                              2(2-0-4) 
                Chinese for Beginners 
สําหรับผูเรียนที่ไมมีความรูภาษาจีนมากอน 

                ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับ

ทักษะการฟงและพูดผูเรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิต 

ประจําวัน ทักษะการเขียน   ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยค

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- 1500210      ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                          2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

1500310   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                          3(3-0-6) 
                Chinese for Communication 
                

                Chinese for Communication 
สําหรับผูเรียนภาษาจีนเบื้องตนหรือผูที่เรียนภาษาจีนในชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาจีน โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 
                ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  โดยเนน

การสอนแบบสื่อสาร สําหรับทักษะการฟงและการพูด ผูเรียนไดฝก

ทักษะภาษาในดานสถานการณตางๆ ทักษะการเขียน ฝกเขียน

ประโยคจากการพูดเพื่อชวยเสริมทักษะการพูดใหถูกตองยิ่งขึ้น

ทักษะการอานฝกอานขอความในรูปแบบตาง ๆ  จากเอกสารจริง   

(Authentic Material) 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- ตัดรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรกระชับขึ้น 1500211        ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                              2(2-0-4) 
                  Japanese for Beginners 
สําหรับผูเรียนที่ไมมีความรูภาษาญี่ปุนมากอน 

                  ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับ

ทักษะการฟงและพูด ผู เ ร ียนไดฝ กทักษะขั ้นพื ้นฐานที ่ใช ใน

ชีวิตประจําวัน ทักษะการเขียน  ฝกเขียนตามคําบอกและเขียน

ประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหา ขอความสั้น  ๆ 

สามารถสรุปและตอบคําถามได 

 

 

1500212   - เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

1500311   ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร                      3(3-0-6)  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร                 2(2-0-4) 
                 Japanese for Communication 
                 

                 Japanese for Communication 
สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุนเบื้องตน  หรือผูที่เรียนภาษาญี่ปุน

ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 
                 ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4อยางบูรณา  โดยเนนการ

สอนแบบสื่อสารสําหรับทักษะการฟงและพูด ผูเรียนไดฝกทักษะ

ภาษาในดานสถานการณตาง ๆ  ทักษะการเขียน ฝกเขียนประโยค

จากการพูดเพื่อชวยสงเสริมทักษะการพูดใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะ

การอานฝกอานขอความในรูปแบบตาง  ๆ   จากเอกสารจริง 

(Authentic  Material) 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 1500313       ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 
                  Malay for Communication  

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษามาเลย โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

- ของเดิมไมมี 1500314       ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 
                  Korean for Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาเกาหลี โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

- ของเดิมไมมี 1500315       ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาพมา โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ใน

ชีวิตประจําวัน 

เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 1500205     สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา            2(2-0-4) สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา               3(3-0-6) 1500305      
                 Information for Study Skills and Research 
                

                  Information for Study Skills and Research 
                

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
ความหมาย  ความสําคัญของสารนิ เทศ  แหลง 

สารนิเทศในการศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัยและเขาถึง

แหลงสารนิเทศอื่น ๆ  วิธีการแสวงหา และรวบรวมสารนิเทศมา

ความหมาย ความสําคัญของสารนิเทศ แหลง สารนิเทศใน

การศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัยและเขาถึงแหลงสารนิเทศอื่น ๆ 

วิธีการแสวงหา และรวบรวมสารนิเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควา

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

1500213    ปรัชญาและศาสนา                           2(2-0-4) 
 Philosophy and Religion 

1510313   ปรัชญาและศาสนา                                3(3-0-6)  
 Philosophy and Religion 

                 ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสัมพันธและ

ความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา เพื่อรูจักคุณคาที่แทจริง

ของปรัชญาและศาสนา รูจักลักษณะแนวคิดของปรัชญาในศาสนา

ตาง ๆ เชน ศาสนาพราหมณ  ฮินดู ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต และ

ศาสนาอิสลาม เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสังคม ตลอดถึงการนํา

หลักธรรมคําสอนของศาสนาดังกลาวมาใชในชีวิตประจําวัน 

                 ความหมาย องคประกอบ ประเภท การวิเคราะหปญหา

ของปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญาใหเห็นถึงความสัมพันธและ

ความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา เขาใจคุณคาที่แทจริงของ

ปรัชญาและศาสนา เรียนรูและเขาใจแนวคิดของปรัชญาและหลักคํา

สอนของศาสนา ตาง ๆ สามารถนําหลักธรรมคําสอนของศาสนา

ดังกลาวมาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ บุคคลครอบครัว สังคม 

เพื่อใหเกิดสันติภาพและสันติสุขในสังคม 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

2000202       - สุนทรียภาพของชีวิต                              2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

2000302   สุนทรียภาพของชีวิต                           3(3-0-6) 
              Aesthetic of Life                      Aesthetic Appreciation 

ศาสตรทางความงาม ความหมายและขอแตกตางของ

สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 

ความสําคัญของการรับรู กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น 

ศาสตรทางการไดยิน   และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  สูทัศนศิลป 

ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา 

ศึกษาและจําแนกขอตางในศาสตรทางความ

ง า ม  ค ว า มหม า ย ของส ุนทร ียภาพศาสตร เช ิงการค ิดก ับ

สุนทรียภาพศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการ

รับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น ศาสตรทางการไดยิน 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลปศิลปะดนตรี และ

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- 2500201    การคิดและการพัฒนาตน                         2(2-0-4) เปลี่ยนชื่อวิชา พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน             3(3-0-6) 2500301 
                 Human Behavior and Self Development  Thinking and Self Development - เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ศึกษาธรรมชาติของการคิด ทักษะการคิด กระบวนการ

คิดและการแกปญหาการศึกษาตนเองการประเมินและการพัฒนา

ตนการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นเพื่อการดําเนินชีวิตที่มีคุณคา

และการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุ

ปจจัยแหงพฤติกรรม การเขาใจตนเอง และเขาใจผูอื่น ตลอดจนการ

พัฒนาตนใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม 

การพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน  และการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

- ของเดิมไมมี เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

2000306    ศิลปะในชีวิตประจําวัน                           3(3-0-6) 
                  Art in Daily Life 
                  ศิลปะในชีวิตประจําวัน  รสนิยม  องคประกอบทางศิลปะ

และหลักการออกแบบ โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะ และ

การออกแบบมาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรือน การ

สื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 

- ของเดิมไมมี เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง                3(3-0-6) 

 

2500309    
                 Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
                  ความหมายและคุณคาของชีวิต  หลักธรรมในการ

ดํารงชีวิต การฝกสติ  สมาธิ  การสรางศรัทธาและปญญา  การนํา

หลักธรรมมาใชในการปองกัน  แกปญหา  และการพัฒนาตนเอง 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

2500202   วิถีไทย                                          2(2-0-4) 2500302   วิถีไทย                                               3(3-0-6) 
                 Thai Living 
                 

                Thai Living 
ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอ

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ

ปกครอง  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ภูมิปญญาทองถิ่น   ภูมิ

ปญญาไทย ปญหาสังคมไทย วิสัยทัศนดานเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองการปกครองตามวิถีแหง   ประชาธิปไตยการดําเนินชีวิต

แบบพอเพียงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย  วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาสังคมและแนว

ทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย  โดยศึกษาทฤษฎีการ

พัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบาน

และทองถิ่น การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

2500203 วิถีโลก                                           2(2-0-4) 
                 Global Society and Living 

ศึกษาวิวัฒนาการสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและ

การปกครองของโลก ปญหาของโลก ยุคปจจุบัน การจัดระเบียบ

โลก สันติศึกษา สิทธิมนุษยชนตลอดจนถึงการปรับตัวของไทยใน

สังคมโลก 

2500303         วิถีโลก                                               3(3-0-6) 
ความเปนมาของมนุษยชาติกับการสรางสรรคอารย

ธรรม วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคม

โลก การจัดระเบียบโลก ปญหาและการแกปญหาของสังคมโลก 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัวของไทยในสังคม

โลก ตลอดจนเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน เพื่อเปนความรู

พื้นฐานในการดํารงชีวิตที่สมบูรณในสังคมแหงปญญาและขอมูล

ขาวสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

2500204  มนุษยกับสิ่งแวดลอม                        2(2-0-4) มนุษยกับสิ่งแวดลอม                             3(3-0-6)  2500304   
                 Man and Environment                  Man and Environment 

ความหมาย  และความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ระบบกายภาพ 

ร ะบบนิ เ ว ศและความหลากหลายทา งชี ว ภ าพ   กา ร ใ ช

ทรัพยากรธรรมชาติ    การมีสวนรวมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ 

การสงเสริมบํารุงรักษาคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม   ตามหลักการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความรูทั่วไป

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

มลพิษตาง ๆ  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม   ปญหา

สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชีวิตมนุษย แนวทางการแกปญหา และ

การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม การสงเสริมบํารุงรักษา 

ตลอดจนสรางแนวคิดและจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 2500305  มนุษยกับสังคม                                     3(3-0-6) 
                 Man and Society 

ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย องคประกอบโครงสราง

และกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติ

ตางๆ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ มีตอวิ ถีชีวิตของมนุษย 

สถานการณตางๆ ในสังคมโลก  สังคมไทย  ดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและการปกครอง แนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคม

ปจจุบัน  

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี เศรษฐกิจพอเพียง                             3(3-0-6) 

 

2500306  
               Sufficient Economy 

ความหมาย ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และการ

ประกอบสัมมาอาชีพอนุพันธ 

 

 - เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี สันติศึกษา                                           3(3-0-6) 

 

2500307   
                Peace Studies 

ความหมายและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและ

สันติภาพศึกษา ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในระดับครอบครัว 

ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ และการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 

- ของเดิมไมมี เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น                    3(3-0-6) 

 

2500308   
                  Study for Local Development    

ความหมาย  ความ สํ า คัญ  ความ เ ชื่ อ ม โย ง  และ

ความสัมพันธของทองถิ่น การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของ

เหตุการณ สถานการณ ปญหา ในทองถิ่น และแนวทางในการแกไข

ปองกันปญหา พัฒนาเหตุการณใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่นและ

สังคม การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางการแกปญหากรณีศึกษา 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี กฎหมายในชีวิตประจําวัน                       3(3-0-6) 

 

2500310    
                 Law in Daily Life 
                 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความสําคัญของ

กฎหมายตอบุคคลและสังคม ประเภทและที่มาของกฎหมาย หลักทั่วไป

อื่น ๆ ของกฎหมาย  หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

 

 

4000207     - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                 3(2-2-5) 4000307      
 Information Technology for Life Information Technology for life 
ศึกษาเ กี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล 

การจัดการและการใชงานขอมูล  การใชโปรแกรมระบบและ

โปรแกรมประยุกต เพื่อการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู  การ

สื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร   ระบบฐานขอมูลและ

แหลงขอมูลอื่น  ๆ  การเคารพสิทธิทางปญญา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพล 

และมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใชงาน

ขอมูล การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต  การสืบคนขอมูล 

การแสวงหาความรู  การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลอื่น ๆ  การเคารพสิทธิทางปญญา 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

 

4000205     - วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                  2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                  3(3-0-6) 4000305 
  Science for Quality of Life                   Science for Quality of Life 

                  ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจต

คติเชิงวิทยาศาสตรกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 

ความหมายขององคประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเปน

องคประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร

ความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจตคติเชิง

วิทยาศาสตร กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร    ความหมาย

ขององคประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเปนองคประกอบรากฐาน

ของคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอ

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- 4000206      การคิดและการตัดสินใจ                         2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

การคิดและการตัดสินใจ                         3(2-2-5) 4000306   
Thinking and Decision Making                  Thinking and Decision Making 
หลักการและทักษะกระบวนการคิด  การคิดอยางมี

เหตุผล  การวิเคราะหขอมูลและการใชคณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ

ในชีวิตประจําวัน 

กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ 

การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการ

ตัดสินใจและการใชคณิตศาสตรเพื่อการแกปญหาและการตัดสินใจใน

ชีวิตประจําวัน 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

1000208    - เปลี่ยนรหัสวิชาใหเขากับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ            1(0-2-1)  1000308   กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5) 
                 Exercise for Health 
                 

                Sports and Exercise for Health 
               ปฏิบ ัต ิก ิจกรรมการออกกําลังกายที ่เหมาะสม

เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกายและมีทักษะการ

ออกกําลังกายที่สามารถนําไปประยุกตใชสรางเสริมสุขภาพใน

การดํารงชีวิตประจําวันของผูเรียนเองและแนะนําชักจูงบุคคลอื่น

ไดดวย โดยใหเลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทที่สนใจ 

หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 

ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่

เกี่ยวกับสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การประยุกต

วิทยาศาสตรการกีฬาในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

การปฏิบัติที่เปนพื้นฐานในการเลนกีฬาและการออกกําลังกายตามวิถี

ไทยและสากล 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใชศัพทบัญญัติให

กระชับ และทันสมัยขึ้น 

- ปรับหนวยกิตใหเขากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 4000309    ชีวิตกับพลังงาน                                    3(3-0-6) 
                 Life and Energy 
                ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน  รูปแบบของพลังงานและการ

เปลี่ยนรูปพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

พลังงานทดแทนการอนุรักษพลังงาน 

 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี อนามัยการเจรญิพันธุ                             3(3-0-6) 

 

4000311    
                 Reproductive Health 
                ความหมาย  ความเปนมา  และขอบขายของอนามัย

การเจริญพันธุ สถานการณและแนวโนมดานอนามัยการเจริญพันธุ 

การเลือกคูครอง  การเตรียมแตงงาน  การแตงงาน  การสรางเสริม

สุขภาพครอบครัว  การวางแผนครอบครัว  การเตรียมตัวเปนพอแม 

การดูแลสุขภาพแม ตลอดการตั้งครรภ คลอด หลังคลอด  และการ

ดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี 

 

4000312   อาหารและโภชนาการเบื้องตน            3(3-0-6) 
                Introduction to Food and Nutrition 

ความหมาย  ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ

ตอสุขภาพ  อาหารหลัก  5  หมู  สารอาหาร  ขอปฏิบัติการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  ภาวะโภชนาการ ความตองการ

พลังงานและสารอาหารของรางกาย การเลือกซื้ออาหาร หลักใน

การประกอบอาหารพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค   

 

- ของเดิมไมมี เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง  

4000313 วิทยาศาสตรทองถิ่น            3(3-0-6) 
 Local Science 

บริบทของแหลงเรียนรูในทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ปฏิบัติการสํารวจทั่วไป  คนหาองคความรูหรือสาระการเรียนรูตางๆ 

แบบมีสวนรวม  นําขอมูลที่ไดมาวางแผนการดําเนินงาน  ปฏิบัติการ

ตามแผน  ประเมินผล  วิเคราะหและสรุปผล  สามารถนําผลที่ไดมาสราง

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

 

- ของเดิมไมมี เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

4000314 วิทยาศาสตรระบบโลก                            3(3-0-6) 
 Earth System Science 

วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ ความ

เชื่อมโยงขององคประกอบที่สําคัญของโลก  ไดแก  ดานธรณีวิทยา 

อุตุนิยมวิทยา  ดาราศาสตร  สมุทรศาสตร  รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่มีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ   ภัยพิบั ติทาง

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- ของเดิมไมมี เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

4000315    สารเคมีและยาในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Chemical and Drugs in Daily Life 

ความ รู เ บื้ อ งต น เ กี่ ย ว กับสาร เค มีและยา  รวม ถึ ง

เครื่องสําอาง และยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่เกี่ยวของกับ

สุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

กับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

 

- ของเดิมไมมี เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

4000316    สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน                    3(3-0-6) 
                  Environment in Daily Life 

ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

ดานน้ํา อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย พลังงาน การอนุรักษ 

และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของกับชีวิต การปองกัน

ผลกระทบ และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

- เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

ของเดิมไมมี  4000317  พืชพรรณเพื่อชีวิต                                 3(3-0-6)  
                  Plant for Life 

ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความ

หลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนจากพืช

พรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษและการพัฒนา

พืชพรรณ   

 

- ของเดิมไมมี เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

4000318   เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต                          3(3-0-6)  
                  Agriculture for Quality of Life 

ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน การใช

ความรูทางการเกษตร ทั้งการปลูก เลี้ยงสัตว ประมง และการแปรรูปเพื่อ

ผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพเสริม เละเพื่อนันทนาการ มี

ความเขาใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรที่

ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

- ของเดิมไมมี เพิ่มรายชื่อวิชาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

ปรับปรุง 

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน                     3(3-0-6) 

 

4000319    
                  Mental Health in Daily Life 

ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต  ปญหา

สุขภาพจิตและการปองกันแกไข การวิเคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขา

กับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติ

และการปองกันแกไข การสงเสริมสุขภาพจิต 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

หลักสูตรเดิมไมมีในรายวิชานี้ 4654901 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                3(0-6-3) 
                Project in Information Technology 
                ศึกษาคนควา เขียนเคาโครงงาน ปฏิบัติการ เขียนรายงาน

และนําเสนอผลงาน 

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมสําหรับชื่อแขนงวิชาและชื่อ

รายวิชา 

หลักสูตรเดิมไมมีในรายวิชานี้ 4652302  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                 3(2-2-5) 
              Multimedia Technology 
                 แนวคิด ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑมัลติมีเดีย  หลักการ

ออกแบบมัลติมีเดีย  การบันทึกเสียง  การประมวลภาพ  การทํา

ภาพเคลื่อนไหว  การนําอุปกรณหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ มาใช

ในการพัฒนา ระบบงานมัลติมีเดีย   ระบบงานเครือขายสําหรับ

มัลติมีเดีย  การแลกเปลี่ยนขาวสารและ การนําเสนองานในรูปแบบงาน

มัลติมีเดีย 

 

 - เพื่อใหมีรายวิชาเลือกของแขนงวิชาเทคโนโลยี     

   สารสนเทศที่หลากหลายมากขึ้น 

 - เพื่อใหนักศึกษามีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมัลติมีเดีย 

 

หลักสูตรเดิมไมมีในรายวิชานี้ - เพื่อใหมีรายวิชาเลือกของแขนงวิชาเทคโนโลยี     4652303 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบ            3(2-2-5) 
             Computer Graphic for Design 
                

   สารสนเทศที่หลากหลายมากขึ้น 
หลักทฤษฎี สี เสน และภาพ การวาดภาพ  การจัดวาง  การ

ออกแบบ  ชนิดและ การจัดการไฟลภาพ   กระบวนการผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส    เพื่อนําความรูไปประยุกต สําหรับการผลิตชิ้นงาน การ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทํางานดานกราฟก 

 - เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการหลักการเรื่อง 

เสียงสําหรับการผลิตชิ้นงานมัลติมีเดีย    

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

หลักสูตรเดิมไมมีในรายวิชานี้ - เพื่อใหมีรายวิชาเลือกของแขนงวิชาเทคโนโลยี     4652304 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ                      3(2-2-5) 
             2D Animation Creation 
                

   สารสนเทศที่หลากหลายมากขึ้น 
หลักทฤษฎี   การออกแบบ  และเทคนิคการสราง

ภาพเคลื่อนไหว  การแปลงรูปรางและโครงราง  การเชื่อมโยงและ

ควบคุมการเคลื่อนไหว  การเขียนบทดําเนินเรื่อง(storyboard)  ฝก

ปฏิบัติการใชซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการสราง

ภาพเคลื่อนไหว  2  มิติ 

 - เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการสราง 

   ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 

 

หลักสูตรเดิมไมมีในรายวิชานี้ - เพื่อใหมีรายวิชาเลือกของแขนงวิชาเทคโนโลยี     4652305 เสียงสําหรับงานมัลติมีเดีย                           3(2-2-5) 
             Sound for Multimedia Application 
                

   สารสนเทศที่หลากหลายมากขึ้น 
หลักทฤษฎี     รูปแบบตาง ๆ ของเสียง  วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานเสียง การสรางเสียง  การบันทึกเสียง  การจัดเก็บขอมูลของเสียง  

การแปลงไฟลเสียง  การปรับแตงเสียงและการนําเสียงไปประยุกตใช

งานในสื่อมัลติมีเดีย 

 - เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการหลักการเรื่อง 

เสียงสําหรับการผลิตชิ้นงานมัลติมีเดีย    

 

หลักสูตรเดิมไมมีในรายวิชานี้ - เพื่อใหมีรายวิชาเลือกของแขนงวิชาเทคโนโลยี     4653301 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ                      3(2-2-5) 
             3D Animation Creation 
               

   สารสนเทศที่หลากหลายมากขึ้น 
หลักทฤษฎี  การออกแบบ  การแปลงรูปรางและโครงราง  การ

จัดแสง  การสรางพื้นผิวใหกับวัตถุ  เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหว  

การเชื่อมโยงและควบคุมการเคลื่อนไหว  ฝกปฏิบัติการใชซอฟตแวรที่

เกี่ยวของกับการออกแบบและการสรางภาพ   เคลื่อนไหว  3  มิติ 

 - เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการสรางภาพ 

          เคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 

 

 



หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2552) เหตุผล 

หลักสูตรเดิมไมมีในรายวิชานี้ - เพื่อใหมีรายวิชาเลือกของแขนงวิชาเทคโนโลยี     4653302  การตัดตอสื่อมัลติมีเดีย                              3(2-2-5) 
              Multimedia Clipping 
                          

   สารสนเทศที่หลากหลายมากขึ้น 
หลักทฤษฎี  วิเคราะห  วางแผนและเตรียมการผลิต

สื่อมัลติมีเดีย  กระบวนการทํางาน เทคนิคการตัดตอ  โดยใชโปรแกรม

ประยุกต  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือสําหรับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย  การ

บันทึกและเผยแพรสื่อมัลติมีเดีย  วิธีการเผยแพร  การตรวจสอบ

คุณภาพชิ้นงานสื่อมัลติมีเดีย 

เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการตัดตอชิ้นงาน  - 

          มัลติมีเดีย 

 

หลักสูตรเดิมไมมีในรายวิชานี้ - เพื่อใหมีรายวิชาเลือกของแขนงวิชาเทคโนโลยี     4653303  เทคนิคการปรับแตงงานภาพเคลื่อนไหว         3(2-2-5) 
              Technique for Adjusting Animation 
               

   สารสนเทศที่หลากหลายมากขึ้น 
ศึกษาหลักการ  เครื่องมือ  และเทคนิคพิเศษที่ใชสําหรับ

ปรับแตงภาพเคลื่อนไหวและนําไปผลิตชิ้นงานผสมผสานกับวิดีโอเพื่อ

เพิ่มคุณคาใหกับงานมัลติมีเดีย 

เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปรับแตง  - 

          งานภาพเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิวพิากษหลกัสูตร 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล วุฒิการศึกษาและหนาที่การงาน 
  
    1.1 อาจารยศิริชัย นามบุรี  - ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 

- ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 อาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอร  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  

 1.2 อาจารยณัฐพร ประชาเสรี - บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- Master of Multimedia 

Swinburne University of Technology Melbourne, Australia 

 อาจารยพิเศษ สาขามัลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟก  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
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ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและขอปรับปรุง 

 

การปรับปรุงหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร   แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 25 ธันวาคม 2551  ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผูทรงคุณวุฒิ  1.  อาจารยศิริชัย นามบุรี 

2. อาจารยณัฐพร ประชาเสรี 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒิุ มีดังนี้ 
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒิุ ขอปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร – ชื่อปริญญา – ปรัชญาของหลักสูตร – 

วัตถุประสงคของหลักสูตร – โครงสรางหลักสูตร 

 เหมาะสม 

คงเดิม  

2.    วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

       ควรเพิ่มคําอธิบายรายวิชา ในสวนของ ระบบงาน

เครือขายสําหรับมัลติมีเดีย เขาไป 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

3.  วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

     ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหเปล่ียนช่ือเปนคอมพิวเตอรกราฟก

เพื่อการออกแบบ (Computer Graphic for Design) และ

แนะนําใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

4.  วิชาการสรางภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ  

       ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษเปน 

2D Animation Creation และตัดคําวา “ศึกษา” ใน

คําอธิบายรายวิชาออก 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

5.    วิชาการสรางภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ 

       ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ แนะนําให

เปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษ เปน 3D Animation Creation ใน

สวนของคําอธิบายรายวิชาใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก  

 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

6. วิชาเทคนิคการปรับแตงงานภาพเคล่ือนไหว 

        ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหตัดคําอธิบายรายวิชาที่ตอง

ศึกษามากอนออก  และไดเสนอใหเพิ่มคําอธิบายรายวิชา

เพิ่มเติม “และนําไปผลิตชิ้นงานผสมผสานกับวีดีโอเพื่อเพิ่ม

คุณคาใหกับงานมัลติมีเดีย” 

 

 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒิุ ขอปรับปรุง 

7. วิชาเสียงสําหรับงานมัลติมีเดีย 

       ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเปน 

หลักทฤษฎี รูปแบบตาง ๆ ของเสียง วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานเสียง การสรางเสียง การบันทึกเสียง การจัดเก็บขอมูล

ของเสียง การแปลงไฟลเสียง การปรับแตงเสียง และการนํา

เสียงไปประยุกตใชงานในส่ือมัลติมีเดีย 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8. วิชาการตัดตอส่ือมัลติมีเดีย 

       ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเปน

หลักทฤษฎี วิเคราะห วางแผนและเตรียมการผลิตส่ือ

มัลติมีเดีย กระบวนการทํางาน เทคนิคการตัดตอโดยใช

โปรแกรมประยุกต วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับการ

ผลิตส่ือมัลติมีเดีย การบันทึกและเผยแพรส่ือมัลติมีเดีย 

วิธีการเผยแพร การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานส่ือมัลติมีเดีย 

 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นางสาวอมรรัตน  แมกไมรักษา 

ตําแหนง   รองศาสตราจารย 
ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    พบ.ม. (สถิติประยุกต)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

        ปริญญาตรี    กศ.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :   30   ป 
งานวิจัย         
        วิจัยรวมเร่ือง “การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมการทอผาเกาะยอ” 
ตํารา/เอกสาร    

1. หลักสถิติ 

2. สถิติธุรกิจ 

3. สถิติวิเคราะห 1 

4. สถิติวิเคราะห 2 

5. สถิติไมอิงพารามิเตอร 

6. เทคนิคการสุมตัวอยาง 

7. การวิเคราะหการถดถอย 

8. เอกสารประกอบการอบรม “การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล” 
รายวิชาที่สอน 

1. หลักสถิติ 

2. สถิติธุรกิจ 

3. สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

4. ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 

5. คณิตสถิติศาสตร 

6. สถิติวิเคราะห 1 

7. สถิติวิเคราะห 2 

8. สถิติไมอิงพารามิเตอร 

9. เทคนิคการสุมตัวอยาง 

10. การวิเคราะหการถดถอย 
บทความวิชาการ          
        “สถิติบน Excel”  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา ปที่ 1 ฉบับที่ 1 2548 (1 มกราคม 2548) 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นายชิงชัย วัฒนธรรมเมธี 

ตําแหนง   อาจารย 

 
ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    วท.ม. (คณิตศาสตร)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

        ปริญญาตรี   วท.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  25 ป 

งานวิจัย        - 

ตํารา/เอกสาร   - 
รายวิชาที่สอน 

1. ระบบจํานวน 

2. แคลคูลัส 1  

3. แคลคูลัส 2 

4. แคลคูลัส 3 

5. ทฤษฎีเซต 

6. ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 

7. ทอโพโลยีเบ้ืองตน 

8. การคิดและการตัดสินใจ 

 

บทความวิชาการ         - 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นางสายใจ  เพชรคงทอง 

ตําแหนง   อาจารย (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท      กศ.ม. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 

        ปริญญาตรี      ค.บ. (คณิตศาสตร)  สถาบันราชภัฏสงขลา 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  5  ป 
งานวิจัย        

วิจัยรวมเร่ือง  “การสํารวจสถานภาพและความคิดเห็นของนักศึกษาใหมตอการเขาศึกษาตอ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประจําปการศึกษา 2551” 
ตํารา/เอกสาร  

เอกสารประกอบการสอนวิชา  แคลคูลัส 1 
รายวิชาที่สอน 

1. คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

3. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 

4. แคลคูลัส 1 

5. แคลคูลัส 2 

6. คณิตศาสตรพื้นฐาน 

7. การคิดและการตัดสินใจ 

 บทความวิชาการ         - 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นางยาใจ  โรจนวงศชัย 

ตําแหนง   รองศาสตราจารย 
ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

        ปริญญาตรี    ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยม วิทยาลัยครูสงขลา 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  32    ป 
งานวิจัย         

สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยและนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ตํารา/เอกสาร    

1. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ฉบับลาสุด 2006 

2. โครงสรางขอมูล 

3. โครงสรางขอมูลในภาษาซี 

4. เอกสารคําสอนรายวิชาดิสครีตและโครงสราง 

5. โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจัย 

6. การประยุกตใชคอมพิวเตอร 

7. การใชโปรแกรม SPSS/PC+ Studentware 

8. การใชคอมพิวเตอร 
รายวิชาที่สอน 

1. โครงสรางขอมูล 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

4. ดิสครีตและโครงสราง 

5. โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจัย 

 

บทความวิชาการ         - 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นายทวีรัตน นวลชวย 

ตําแหนง   อาจารย  
ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    คอ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 

        ปริญญาตรี    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  สถาบันราชภัฏสงขลา 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  12    ป 
งานวิจัย        - 
ตํารา/เอกสาร   - 
รายวิชาที่สอน 

1. ระบบฐานขอมูล 

2. คอมพิวเตอรกราฟก 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

5. ระบบการจัดการฐานขอมูล 

บทความวิชาการ         - 
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ประวัติอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล   นางสาวยุพดี  อินทสร 

ตําแหนง   อาจารย ระดับ 6 
ประวัติการศึกษา 
        ปริญญาโท    วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

        ปริญญาตรี    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผลงานทางวิชาการ / ประสบการณการทํางาน :  9    ป 
งานวิจัย         
       ความรู การปฏิบัติ และการแกไขปญหาเก่ียวกับการดูแลเด็กของผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด

สงขลาและสตูล 
ตํารา/เอกสาร    
       คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ฉบับลาสุด 2006 
รายวิชาที่สอน 

1. ฐานขอมูล 

2. คอมพิวเตอรกราฟก 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

5. การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล 

6. โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 

7. ระบบปฏิบัติการ 1 

8. การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 

บทความวิชาการ         - 
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