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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะ/โปรแกรมวิชา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

 

หมวดที� 1 ข้อมูลทั�วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาษาองักฤษ  : Bachelor of Science in Computer Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื�อเตม็ (ภาษาไทย) : วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

ชื�อยอ่ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

ชื�อเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science) 

ชื�อยอ่ (ภาษาองักฤษ) : B.Sc. (Computer Science) 

3. วิชาเอก 

ไม่มี 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 127 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 

5.2 ประภทของหลกัสูตร 

หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
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5.3 ภาษาที�ใช้ 

ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศที�สามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอื�น 

ไม่มี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ผูส้ําเร็จการศึกษาจะไดรั้บปริญญาวิทยาศาตรบณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพียงสาขาวิชา

เดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เปิดสอนภาคการศึกษาที� 1 ปีการศึกษา 2560 

 ไดพ้ิจารณากลั�นกรองโดยสภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

ในการประชุมครั� งที� 4/2559 เมื�อวนัที� 25 สิงหาคม 2559 

 ไดรั้บอนุมติั / เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

ในการประชุมนดัพิเศษ เมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2559 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2561 (หลงัเปิดสอน 2 ปี) 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

8.2 นกัเขียนโปรแกรม 

8.3 นกัพฒันาเวบ็ไซต ์

8.4 นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

8.5 ผูดู้แลระบบเครือข่ายและเครื�องแม่ข่าย 

8.6 ผูดู้แลระบบฐานขอ้มูล 
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9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

ลําดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

1 นายทวีรัตน นวลชวย 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

 

 

ค.อ.ม. 

 

 

วท.บ. 

 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

คุณภาพ 

คอมพิวเตอร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุร ี

 

สถาบันราชภัฏสงขลา 

 

2556 

 

 

2545 

 

 

2540 

 

2 นางสาวยุพดี อินทสร 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2544 

 

2541 

3 นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

บธ.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2549 

 

2539 

 

4 นายโชติธรรม ธารรักษ 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2549 

 

2542 

5 นายกฤษณวรา  

รัตนโอภาส 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2549 

 

 

2545 

2541 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

การพัฒนาหลักสูตรอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ไดกลาวถึงบริบทการปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนกิส การใชเทคโนโลยีผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ประกอบกับการเปดเขตการคาเสรี  โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในสวน

ของการสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัล การอํานวย

ความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อ

การเรียนรู และเพื่อการจัดการศึกษา อีกทั้งยังมีโครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน 

สําหรับภาคใตในระยะแรกคือพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ทิศทางของการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 ที่มีกรอบแนวคิดภายใน 

10 ปที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกาวทันเวทีโลก การสรางโอกาสและความเทาเทียมทางสังคม การ

พัฒนามนุษยสูยุคดิจิทัล รวมทั้งการปฏิรูปภาครัฐ รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลปจจุบันที่สงเสริม

ภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหการพัฒนา

ในดานเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลก และสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซึ่งรวมไปถึงการผลิตและการคา

ผลิตภัณฑในรูปแบบดิจิทัลโดยตรง และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงิน และธุรกิจ

บริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคา

อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรโดยตรง  

การพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื�อรองรับการพฒันาทางเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจยั 

และการบริการวชิาการทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่สังคม โดยเฉพาะภาวะขาดแคลนบุคลากรทาง

วิทยาศาสตร์ที�มีความชาํนาญพิเศษดา้นเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงมีความสําคญัในการสร้างความ

พร้อมในการแข่งขนัของประเทศไทยในภูมิภาคเขตการคา้เสรีประชาคมอาเซียน   เขตพฒันาสามเหลี�ยม

เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) แผนการพฒันาเขตการศึกษาพื�นที�พิเศษจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ การจดัตั� งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในพื�นที�ชายแดน ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที�เนน้การพฒันาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ� งตอ้ง

ใชบุ้คลากรทางดา้นเทคโนโลยวีทิยาการคอมพิวเตอร์ที�มีคุณภาพเป็นจาํนวนมาก 
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11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ที�พิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรนั�นได้

คาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงดา้นสังคมยุคการสื�อสารไร้พรมแดนและการใชค้อมพิวเตอร์ทุกที�ทุกเวลา การใช้

เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ� งที�จาํเป็นในหลาย ๆ ประเทศ ประเทศไทยก็มีการ

ขยายตวัอยา่งต่อเนื�อง การใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว อีกทั�งยงัมี

ราคาและค่าใชจ่้ายที�ถูกลง เช่น โทรศพัทเ์คลื�อนที�แบบสมาร์ทโฟนและเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  เครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื�อนที�สมยัใหม่มีความเร็วสูงพอที�จะใช้สื�อสารแบบสื�อประสมไดแ้ละเครือข่ายไร้สายความเร็ว

สูงอยา่ง 3G, 4G และ 5G ซึ� งจะนาํไปสู่สังคมที�มีการใชค้อมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ทาํให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมเป็นอย่างมาก ทั�งนี� จาํเป็นจะตอ้งใช้นกัวิทยาการคอมพิวเตอร์จาํนวน

มาก ที�มีความเป็นมืออาชีพ มีความเขา้ใจในผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที�จะ

ช่วยชี� นาํและขบัเคลื�อนให้การเปลี�ยนแปลงนี� เป็นไปในรูปแบบที�สอดคล้องและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของ

สังคมไทย 

กรรมการหลักสูตรได้ดาํเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ดว้ยการวิจยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการ

ศึกษาต่อในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายในจงัหวดัสงขลา พทัลุง  สตูล  ตรัง  ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 2) ศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการ

ใชบ้ณัฑิตที�จบการศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานหรือ

สถาบันที� เกี�ยวข้องกับหลักสูตรทั� งภาครัฐและเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที�กําลังศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน 98 คน จากโรงเรียนทั�งหมด 14 แห่ง และผูใ้ช้บณัฑิตจากหน่วยงานหรือ

สถาบันที� เกี�ยวข้องกับหลักสูตรทั� งภาครัฐและเอกชน จํานวน 22 คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามประมาณค่า ซึ� งวเิคราะห์ถึงระดบัความพึงพอใจและความมั�นใจของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการ

ทางสถิติเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื�อการวิจยั สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี�  ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัสรุปดงันี�  1) ปัจจยั

สําคญัที�สุดที�ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรนี� คือ เป็นสถาบนัที�อยูใ่กลบ้า้น เดินทางสะดวก คิดเป็น

ร้อยละ 61.8 และมีความมั�นใจว่าหลกัสูตรนี� มีความเหมาะสมที�จะเปิดสอนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 43.3 2) 

ผูใ้ช้บณัฑิตคิดว่าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 90.3 และมีความ

ตอ้งการรับบณัฑิตในสาขานี� เขา้ปฏิบติังานคิดเป็น ร้อยละ 96.8 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพฒันาหลกัสูตรจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรเชิงรุกที�

มีศกัยภาพและสามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามวิวฒันาการของวิทยาการคอมพิวเตอร์และรองรับการแข่งขนัทาง

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั�งในระดบัทอ้งถิ�น และระดบัประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้

มีความพร้อมที�จะปฏิบติังานได้ทนัที และมีศกัยภาพในการพฒันาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั�งด้าน

วชิาการและวชิาชีพ 

12.2 ความเกี�ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

ความเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อพนัธกิจของมหาวิทยาลัยซึ� งต้องการจัด

การศึกษาที�หลากหลายเพื�อผลิตบณัฑิตและพฒันาบุคลากรในทอ้งถิ�นให้มีคุณภาพและคุณธรรม ท่ามกลาง

ความเปลี�ยนแปลงและการแข่งขนัที�ไร้พรมแดน ตอ้งปลูกฝังให้บณัฑิตรู้จกัมองการณ์ไกล และสามารถ

ปรับตวัให้ใชชี้วิตอย่างมีความสุขในสังคมที�เปลี�ยนแปลงไปได ้โดยพร้อมที�จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่

คาํนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวชิาชีพ 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนี�ที�เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวชิา/หลกัสูตรอื�น 

กลุ่มวิชาที�อยูใ่นหมวดวิชาศึกษาทั�วไป ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต ที�นกัศึกษาตอ้งเรียนในคณะอื�น

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาและการสื� อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชา

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายวิชาแคลคูลัส 1 ซึ� งอยู่ในกลุ่มวิชาแกน เปิดสอนโดยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนี�ที�เปิดสอนให้คณะ/โปรแกรมวชิา/หลกัสูตรอื�นเรียน 

รายวิชาที�เปิดสอนในหลกัสูตรนี�  นกัศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลยัสามารถเลือกเรียนไดต้ามความ

สนใจ ในหมวดวชิาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากบัอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา

ในการพิจารณารายวิชาดา้นเนื�อหาสาระ การจดัการการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื�อให้บรรลุ

เป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
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หมวดที� 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

วชิาการเด่น เนน้คุณธรรม กา้วทนัเทคโนโลย ี

1.2 ความสําคัญของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลกัสูตรที�ครอบคลุมทั�งดา้น

ทฤษฎี และปฏิบติั ซึ� งเป็นพื�นฐานที�จะนาํไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ รวมถึงสามารถประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน

ต่าง ๆ ที�มีพื�นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอยา่งดี การปรับปรุงหลกัสูตรจะทาํให้หลกัสูตรมีความ

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัวทิยาการทางคอมพิวเตอร์ที�กา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.3 วตัถุประสงค์ 

1.3.1 เพื�อผลิตบัณฑิตที� มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความคิดริเริ� ม

สร้างสรรค ์

1.3.2 เพื�อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ได ้

1.3.3 เพื�อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเองหรือศึกษาในระดบัที�สูงขึ�นได ้

1.3.4 เพื�อผลิตบณัฑิตที�มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปลี�ยนแปลงในปัจจุบนั

ได ้

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

คาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน 4 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอรใหมีมาตรฐาน 

ไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี

พื้นฐานจาก มคอ. 1 และ

หลักสูตรในระดับสากล 

(ACM/IEEE) 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร

อยางสม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่นและสังคม รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ติดตามและประเมินความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

1. รายงานผลประเมินความพึง

พอใจในการใชบัณฑิตของผูใช

บัณฑิต 

2. รายงานการปรับปรุง

หลักสูตร 

3. พฒันาบุคลากรดานการ

เรียนการสอน และการวิจัย 

1. สนับสนุนบุคลากรใหเขารวม

อบรม สัมมนาและดูงาน 

2. สนับสนุนใหบุคลากรจัดทํา

ผลงานวิชาการ และวิจัย 

รายงานการฝกอบรมของ

บุคลากร 
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หมวดที�  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที� 1 และภาค

การศึกษาที� 2 หนึ� งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 2 ระบบการศึกษา 

(ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจดัการเรียนการสอนสามารถจดัไดโ้ดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการประจาํหลกัสูตร โดย

ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที� 1  เดือนมิถุนายน – กนัยายน 

ภาคการศึกษาที� 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2.2.2 มีคุณสมบติัอื�นครบถว้นตามประกาศหรือขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาวา่ดว้ยการจดั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเขา้ศึกษา (ภาคผนวก ก) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามาเป็นระดบัมหาวทิยาลยั 

2.3.2 ปัญหาความรู้วชิาภาษาองักฤษและพื�นฐานคณิตศาสตร์ 

2.3.3 ปัญหาการใชภ้าษาไทยในหอ้งเรียน 

2.3.4 ปัญหานกัศึกษาไม่เขา้ใจภาพรวมของหลกัสูตร 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื�อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพื�อแกไ้ขปัญหาดา้นการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษา

มาเป็นระดบัมหาวิทยาลยั โดยทางหลกัสูตรร่วมกบัคณะจดัให้มีการติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารยที์�

ปรึกษา และนกัพฒันานกัศึกษา 

2.4.2 กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพื�อแก้ไขปัญหาด้านภาษาองักฤษและพื�นฐานคณิตศาสตร์ ถ้า

นกัศึกษามีพื�นฐานทางภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ไม่ดีพอ โดยทางหลกัสูตรร่วมกบัคณะมีการจดัอบรม

วชิาดงักล่าวให ้

2.4.3 กลยทุธ์ในการดาํเนินการเพื�อแกไ้ขปัญหาดา้นภาษาไทย คณาจารยจ์ะแทรกกิจกรรมให้มีการ

ฝึกอ่าน เขียน นาํเสนอหนา้ชั�นเรียน และจดัทาํแบบทดสอบแบบอตันยัใหม้ากขึ�น 

2.4.4 กลยทุธ์ในการดาํเนินการเพื�อแกไ้ขปัญหาดา้นความไม่เขา้ใจธรรมชาติของหลกัสูตร โดยการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื� อต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศ และสอนในรายวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปที่  1 80 80 80 80 80 

ชั้นปที่  2 - 80 80 80 80 

ชั้นปที่  3 - - 80 80 80 

ชั้นปที่  4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

จํานวนนักศึกษาคาดวาสําเร็จการศึกษา - - - 80 80 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชง้บประมาณเงินรายไดแ้ละรายจ่ายของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตามรายละเอียด ดงันี�  

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1. งบประมาณเงินรายได      

- คา FTES ตอป 33.33 93.33 180.00 215.56 215.56 

- คาหัวจริงตอป 1,913.89 2,041.67 2,158.33 2,110.42 2,110.42 

- จํานวนนักศึกษา ปริญญาตรี 80 160 240 320 320 

รวม 153,111.11 326,666.67 518,000.00 675,333.33 675,333.33 
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รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

2. งบประมาณรายจาย      

- คาหัวจริงตอป 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

- จํานวนนักศึกษา ปริญญาตรี 80 160 240 320 320 

รวม 240,000.00 480,000.00 720,000.00 960,000.00 960,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 393,111.11 806,666.67 1,238,000.00 1,635,333.33 1,635,333.33 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบชั้นเรียน 

     แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

     แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอินเทอรเนต็ 

     อื่น ๆ (ระบ)ุ 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาวา่ดว้ยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผล

การเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกติ  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 127 หนวยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  บังคับเรียน 9 หนวยกิต 

  เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

  บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

  เลือกเรยีน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

  บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

  เลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต 

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 

       2.2.1 บังคับเรียน 56 หนวยกิต 

       2.2.2 เลือกเรียน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

3.1.3 รายวชิา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

บังคับเรียน 9 หนวยกิต 

GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

 English for Today’s World 
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GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 

 English at Work 

เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

     GEL0301   ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

          Malay for Communication 

     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

          Indonesian for Communication 

     GEL0303   ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

          Burmese for Communication 

     GEL0304   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

          Chinese for Communication   

     GEL0305   ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

          Japanese for Communication 

     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

          Korean for Communication 

 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

     GEH0401  วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา    3(3-0-6) 

          Songkhla Lake Basin Living 

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

     GEH0402  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 

          Philosophy and Religions 

     GEH0403  มนุษยกับความงาม    3(3-0-6) 

          Human and Aesthetics 

     GEH0404  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

          Human Behavior and Self-Development 

     GEH0405  มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 

          Man and  Changing World 

     GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    3(3-0-6) 

          Information for Learning 
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     GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

          Fundamental Law for Quality of Life 

     GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 

          Moral Principles Leading to Self Sufficiency 

     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 

          ASEAN Ways 

 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

     GES0501   วิเคราะหการคิด     3(2-2-5) 

           Thinking Analysis 

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

     GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

           Life and Environment  

     GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5) 

          Life and Technology 

     GES0601   เกษตรเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 

          Agriculture for Life  

     GES0701   อาหารและโภชนาการเบื้องตน   3(3-0-6) 

          Introduction to Food and Nutrition 

     GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   3(2-2-5) 

          Integrated Health Care      

     GES0801   งานชางในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

          Jobs on a Daily Basis 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต 

4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I 

4611421 โครงสรางดิสครีต 3(2-2-5) 

 Discrete Structure 

4612422 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Statistics for Computer Science 

4612425 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Numerical Computing for Computer Science 

 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 71 หนวยกิต 

บังคับเรียน 56 หนวยกิต 

1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

4613121 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design 

4614122 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 2(2-0-4) 

 Law and Ethics in Computer 

2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Internet of Things Programming 

4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

 Web Application Development 

3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

4611321 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Problem Solving and Basic Programming 

4611322 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Programming 

4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

 Object-Oriented Programming 

4612324 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 Algorithms 
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4) กลุมโครงสรางพื้นฐานระบบ 

4612423 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Structures 

4612424 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network 

4612426 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction 

4613427 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating Systems 

4613428 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Systems 

5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

4612521 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Organization and Architecture 

6) กลุมบูรณาการ 

4611621 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Science 

4613622 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Entrepreneurship 

4613623 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 Seminar in Computer Science 

4613624 วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

 Research Methodology in Computer Science 

4613628 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 English for Computer Science 

4614625 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 

 Project in Computer Science 

 

เลือกเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้

4612522 ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Hardware and Software 
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4613123 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

 Object-Oriented Analysis and Design 

4613124 การจัดการระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

 Network Systems Management 

4613125 การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating Systems Management 

4613223 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Mining 

4613224 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Management Systems 

4613225 ระบบชาญฉลาด 3(2-2-5) 

 Intelligent Systems 

4613226 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

 Computer Graphics 

4613227 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

 Computer Graphic Design 

4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering 

4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 

 Alternative Programming Language 

4613429 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 

 Wireless Technology 

4613430 ความมั่นคงของเครือขาย 3(2-2-5) 

 Network Security 

4613431 การบริหารจัดการระบบยูนิกซเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Unix Systems Administration 

4613629 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer Science I 

4613630 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer Science II 

4613631 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3 2(1-2-3) 

 Special Topics in Computer Science III 
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2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 

เลือกแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี ้

แบบที่ 1 ฝกประสบการณวิชาชีพ 

4614626 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

 Preparations for Field Experience in Computer Science 

4614627 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6(540) 

 Field Experience in Computer Science 

แบบที่ 2 สหกิจศึกษา 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90) 

 Cooperative Education Preparation 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

 Cooperative Education 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนภายในมหาวิทยาลัย โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และ

ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนที่ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรและหนวยกิต 

เลขรหัสประจํารายวิชา  ที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัส  3 ตัวแรก    หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา  

เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปหรือระดับความยากงาย 

 เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขรหัส  ตัวที่ 6 - 7 หมายถึง  ลําดับกอนหลัง 
 

การกําหนดรหัสรายวิชาของหลักสูตร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขรหัสตัวที่ 5 ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไวเปนดังนี้ 

1  กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 461 -1- - 

2  กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 461 -2- - 

3  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 461 -3- - 

4  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานระบบ 461 -4- - 

5  กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 461 -5- - 

6  กลุมบูรณาการ และอื่น ๆ 461 -6- - 

  

ความหมายของจํานวนหนวยกิต 

ตัวอยางเชน 3(3-0-6) 

 เลขตัวที่ 1 หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวม 

 เลขตัวที่ 2 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

 เลขตัวที่ 3 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 

 เลขตัวที่ 4 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชัน้ปหรือระดับความยากงาย 

หมวดวิชาและหมูวิชา 

4 5 6 7 3 2 1 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปที่  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4611321 

 

การแกปญหาและการโปรแกรม

เบื้องตน 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4611621 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 18 

 

ปที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 12 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 4611421 โครงสรางดสิครีต 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4611322 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 18 
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ปที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 4612422 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4612423 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4612424 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4612521 องคประกอบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 18 

 

 

ปที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 3 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 4612425 วิธีการคํานวณเชงิตัวเลขสาํหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4612324 ขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4612426 การปฏิสั มพันธ ระหว า งมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือกเรียน) 461xxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 18 
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ปที่  3  ภาคการศึกษาที่  1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4613121 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4613427 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4613428 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือกเรียน) 461xxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 21 

 

 

ปที่  3  ภาคการศึกษาที่  2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนั 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4613622 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4613623 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4613624 วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4613628 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

3(3-0-6) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือกเรียน) 461xxxx เลือกเรียน 6 

รวมหนวยกิต 18 
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ปที่  4  ภาคการศึกษาที่  1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4614122 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 2(2-0-4) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับเรียน) 4614625 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 

กลุมวิชาฝกประสบการณวชิาชพี 4614626 

หรือ 

การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร*  หรือ 

2(1-2-3) 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา** 2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 10 
 

หมายเหตุ  * การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาที่ไมเขารวม 

สหกิจศึกษา 

               ** เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษา 

 

 

 

ปที่  4  ภาคการศึกษาที่  2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาวชิาฝกประสบการณวชิาชพี 

 

 

4614627 

หรือ 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร*  หรือ 

6(540) 

 

7000490 สหกิจศึกษา** 6(640) 

รวมหนวยกิต 6 

 

หมายเหตุ  * การฝกประสบการณวิชาชพีทางวิทยาการคอมพิวเตอร ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาที่ไมเขารวมสหกิจศึกษา 

              ** สหกิจศึกษา ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษา 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Thai for Communication 

พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 

writing in Thai for the daily life communication appropriately in various 

Thai contexts. 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

English for Today’s World 

พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการศึกษาและการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 

Develop learners in using English as a medium to access and 

retrieve information for education and daily life applications. 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 

English at Work 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน และสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณงาน และบริบทอื่นๆของการ

ทํางาน 

Practice English skills in work-related contexts. Make use of 

English for job seeking, job applying, job interviewing, and other work-

related contexts. 
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GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Malay for Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม เพื่อการ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 

writing in Malay, focusing on listening and speaking for daily 

communication and promoting the understanding of Thai and Malay 

cultures.  

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Indonesian for Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 

writing in Indonesian, focusing on listening and speaking for daily 

communication and promoting the understanding of Thai and 

Indonesian cultures.  

GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Burmese for Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาพมา โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 

writing in Burmese, focusing on listening and speaking for daily life. 
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GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Chinese for Communication 

เรียนรูระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝกทักษะฟง พูด อาน  เขียน

ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีนดวยตนเองผานเทคโนโลยี

สมัยใหม พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 

Study and practice basic structure of Mandarin Chinese with an 

emphasis on developing listening, speaking, reading and writing skills 

with application to a number of familiar everyday topics. Enhance 

learner autonomy through technology. Learn about culture and 

develop inter cultural awareness. 

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Japanese for Communication 

ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด เพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวาง

ไทยและญี่ปุน 

Study and practice skills in Japanese, focusing on listening and 

speaking for daily communication and  promoting the understanding of 

Thai and Japanese cultures.  

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Korean for Communication 

การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Study and practice skills in listening, speaking, reading and 

writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. 
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1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 

Songkhla Lake Basin Living 

ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ  

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดําริ รวมทั้งสรางจิต

สาธารณะ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหนาที่พลเมือง 

History, physical characteristics, ecology, society, economy, 

cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency economy and 

Royal Project. Educate students to have public mind, virtues, ethics, 

and civic duties. 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 

Philosophy and Religions 

ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา  

สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา คุณ

คาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนาตางๆ นําหลักธรรมมา

พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

Analytical elements of philosophy and religions, the relations 

between philosophy and religions, the real value of philosophy and 

religions, teachings and philosophical concepts of different  school of 

philosophy and religions for peace of life and peaceful societies. 

GEH0403 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6) 

Human and Aesthetics 

แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ

ศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

Concept and theory of beauty, aesthetic elements in painting, 

music and performing arts, beauty in daily life. 
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GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development 

การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาตนดาน

รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม มี

ทักษะชีวิต สํานึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ดีกับบุคคลในพหุ

วัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกัน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

The study of human behaviors, self-realization and self-

development, physical, mental, emotional and social Self-discipline, 

self and social responsibility with public mind, life-skills, awareness of 

Thainess, good relation in multicultural societies in order to work 

together efficiently and happily. 

GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

Man and Changing World 

ความรูทั่ ว ไปเกี่ ยวกับโลกและมนุษย  โลกทัศน ในการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เนนความเปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิด

และกิจกรรม จิตสาธารณะ การดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

General knowledge about human and the world he lives in, 

visions for the changing world emphasizing Thainess, ways of thinking 

and public minded activities based on the sufficiency economy 

philosophy. 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 

Information for Learning 

ความหมาย ความสําคัญ และความตองการสารสนเทศ ทรัพยากร

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส การ

ประเมินสารสนเทศ การอางอิงและบรรณานุกรม การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ

ตาง ๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  

Meaning and significance of information, information sources, 

information resources, electronic information searching strategy, 

information evaluation, information ethics, citation and bibliography, 

information presentation in various forms. 
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GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

Fundamental Law for Quality of Life 

วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการปองกันการทุจริต 

Evolution of the Law, human rights, constitutional Law and 

fundamental rights, emphasizing, on Laws related to student Life, and 

educate students to have virtue, morality, and corruption prevention. 

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

Moral Principles Leading to Self Sufficiency 

ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ 

การสรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา และการ

พัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, 

mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency 

principles in life. 

GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

ASEAN Ways 

พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของ

ประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิด

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

Development of ASEAN Community, its status and role in the 

current world in politic, economic, social and cultural dimensions, self-

adjusment of Thailand in ASEAN context and sustainable 

development. 
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1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

GES0501 วิเคราะหการคิด 3(2-2-5) 

Thinking Analysis 

กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision 

making, information technology for data analysis and presentation. 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

Life and Environment 

ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน รวมถึง

การอนุรักษ และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและควบคุมมลพิษ 

ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต หลักการอนุรักษพลังงาน การศึกษา

วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตาม

ธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อนําไปสูแนวทางการวิเคราะห สังเคราะห 

เชื่อมโยงไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 

Knowledge of environment in daily life, environmental 

preservation and technologies for the prevention and control of 

pollution, relations between energy and life, principle of energy 

conservation, Earth and Nature System, environmental changes and 

natural disasters, environmental solutions in real life. 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 

Life and Technology 

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 

จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 

Technology in daily life, technology effects, security, ethics and 

computer laws. 
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GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

Agriculture for Life 

การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 

Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 

agriculture, revolution in agricultural technology. 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6) 

Introduction to Food and Nutrition 

อาหารและโภชนาการ  ความตองการพลังงานและสารอาหารของรางกาย  

ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  สภาวะอาหารและโภชนาการ

ในปจจุบัน 

Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional status, 

food consumption for wellness, situation of food and nutrition. 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 

Integrated Health Care  

ความหมายและองคประกอบของสุ ขภาพ การดูแลสุขภาพแบบ 

บูรณาการ ดานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการความเครียด เพื่อการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแกไขความเชื่อท่ีผิดทางดานสุขภาพ 

Definition and composition of wellness, integrated health care 

nutrition, exercises and stress management, improvement of the 

quality of life and right views of wellness. 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

Jobs on a Daily Basis 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชางพื้นฐาน  การบํารุงรักษา

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน  ระบบสุขภัณฑ  ระบบแสงสวาง  

การตอวัสดุ และการเพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือใช 

Study and practice on the use of basic hand tools, the 

maintenance of electrical equipments in the home and office, the 

sanitary system, the lighting system, the materials linkage, and the 

value-added materials. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาแกน 

4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

Calculus I 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการ

ประยุกต ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

Limits and continuity of functions; derivatives of single variable 

function and applications and integrals of single variable function and 

applications. 

4611421 โครงสรางดิสครีต 3(2-2-5) 

Discrete Structure 

ตรรกและการพิสูจน เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีกราฟ และตนไม

เบื้องตน ระบบเชิงพีชคณิต เมทริกซ ทฤษฎีจํานวน และการวิเคราะหเชิงการจัด 

หลักการนับ การเรียกซ้ํา พีชคณิตแบบบูลและประตูสัญญาณตรรกะ  

Logic and method of proof; sets, relations and functions, graph 

theory and basic tree; algebraic systems, matrix, numbers theory and 

combinatorial analysis, counting principle, recursion, boolean algebraic 

and logic gates. 

4612422 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Statistics for Computer Science 

การวัดการกระจาย ความนาจะเปน  การแจกแจงความนาจะเปน การแจก

แจงของการสุมตัวอยาง วิธีกําลังสองนอยที่สุด การทดสอบสมมติฐาน การประมาณ

คา การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ และการประยุกตใชงานซอฟตแวรทาง

สถิติ 

Measures of dispersion, probability, probability distribution, 

sampling distribution, least-square method, test hypothesis, estimation, 

regression and correlation; and applications of statistical software. 
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4612425 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Numerical Computing for Computer Science 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการคํานวณในคอมพิวเตอร การหารากของสมการที่

ไมเปนเชิงเสน การหารากของสมการพหุนาม และการหาผลเฉลยของระบบสมการ

พีชคณิตเชิงเสน การประมาณคาในชวงโดยพหุนามและการประมาณแบบกําลังสอง

นอยสุด การหาคาอนุพันธและคาปริพันธเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธสามัญ และ

ปญหาคาขอบของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

Introduction to computer calculations, roots of non-linear 

equation, roots of polynomial equations and system of linear algebraic 

equations, polynomial interpolation and least-squares approximation, 

numerical differentiation and numerical integration, ordinary 

differential equation and boundary-value problems of ordinary 

differential equation. 

 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

บังคับเรียนรายวิชาตอไปนี้ 

1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

4613121 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

System Analysis and Design 

ประเภทของระบบสารสนเทศ วิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การ

กําหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปได การรวบรวมและการวิเคราะหความ

ตองการ โมเดลการจําลองขอมูล และการออกแบบระบบ การออกแบบฐานขอมูล 

การออกแบบการนําเขาขอมูลและการนําเสนอขอมูล การออกแบบการปฏิสัมพันธ 

แนวคิดการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ

Type of information systems, information systems 

development methodology, problems defining and feasibility study, 

requirement collection and analysis, data modeling, system design, 

database design, input and output design, interaction design, object-

oriented analysis and design concept. 
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4614122 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 2(2-0-4) 

Law and Ethics in Computer 

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร บทบาทของวิชาชีพดานคอมพิวเตอรที่มีตอ

สังคม ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคมและสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอร อาชญากรรมคอมพิวเตอร การใชงานคอมพิวเตอรผิดวัตถุประสงค 

และการวิเคราะหปญหาจริยธรรมดานคอมพิวเตอร 

Computer ethics, the role of computer professionals in society, 

the impact of technology to society and environment, computer’s 

laws, computer crime, computer abuse and computer ethics problem 

analysis. 

2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 3(2-2-5) 

Introduction to Internet of Things Programming 

การออกแบบ และการโปรแกรมบนอุปกรณของแพลทฟอรมอินเทอรเน็ต

ออฟธิงส หลักการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตและอุปกรณภายนอก 

Designing and programming with the devices using Internet of 

Things platforms, principle of interfacing between Internet and external 

devices. 

4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

Web Application Development 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 

เทคโนโลยีเว็บ สวนประสานผูใชบนเว็บ การเชื่อมตอฐานขอมูล การจัดการ

ขอมูลและประมวลผลขอมูล การสรางแผนภูมิ การรายงานและพิมพ การสํารองและ

กูคืนฐานขอมูล การใชทริกเกอรและการทดสอบความตรง 

Web technology, web user interface, database connection, data 

manipulation and data processing, chart, report and printing, backup; 

and recovery, trigger and validate testing. 
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3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

4611321 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

Problem Solving and Basic Programming 

หลักการแกปญหาโดยใชขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียนขั้นตอนวิธี วงจร

การพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง คําสั่งควบคุม และแถวลําดับ 

Problem solving with algorithms, tools that describe algorithms, 

program development life cycle, structured programming, control 

statement, and array. 

4611322 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Programming 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 

โปรแกรมยอย ฟงกชันเรียกตัวเอง ตัวชี้และการประยุกตใช และการเขียน

โปรแกรมเพ่ือจัดการไฟล 

Subprogram, recursion, pointer and its application; and file 

handling program. 

4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

Object-Oriented Programming 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 

แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาเชิงวัตถุ การ

สรางสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ และการเขียน

โปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูล 

Object-oriented programming concepts, programming using 

object-oriented languages, creating graphical user interfaces, event-

driven programming and database connection programming. 
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4612324 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

Algorithms 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612423 โครงสรางขอมูล 

โครงสรางขอมูลแบบรายการโยง การเรียงลําดับ และการคนหา แนวคิด

เกี่ยวกับขั้นตอนวิธี การเลือกขั้นตอนที่เหมาะสมตามประเภทปญหา การแกปญหา

ดวยวิธีเชิงละโมภ การโปรแกรมแบบพลวัต การสุม และการวัดประสิทธิภาพของ

ขั้นตอนวิธี 

Linked list data structure, sort, and search. Algorithm concept, 

the algorithm chosen for each problem types: greedy algorithm, 

dynamic programming, randomization and measuring efficiency of 

algorithm. 

4) กลุมโครงสรางพื้นฐานระบบ 

4612423 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

Data Structures 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 

การออกแบบและการจัดการโครงสรางขอมูลภายในคอมพิวเตอร ไดแก 

แถวลําดับ กองซอน แถวคอย รายการ ตนไม กราฟ การเรียงลําดับ และการคนหา 

Design and manipulate data structure in computer: array, stack, 

queue, list, tree, graph, sort and search 

4612424 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Data Communication and Computer Network 

หลักการและกระบวนการพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล การรับสงขอมูล

แบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล การเขารหัสขอมูล การควบคุมขอผิดพลาด การ

ควบคุมการไหลของขอมูลและการผสมสัญญาณ การสงขอมูลแบบซิงโครนัสและอะ

ซิงโครนัส  เทคโนโลยีและสถาปตยกรรมของระบบเครือขาย  เครือขายไรสาย 

Principles and process of communication, analog and digital 

data communications, data encoding, error control, data flow control 

and multiplexing, asynchronous and synchronous data transmission, 

technology and network system architectures, wireless network. 



 37    มคอ.2 

4612426 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Human-Computer Interaction 

ปจจัยมนุษย แนวคิดการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชโดยคํานึงถึง

ศักยภาพของมนุษยและคอมพิวเตอร แบบจําลองสวนตอประสานกับผูใช จิตวิทยา

ผูใชและวิทยาการรับรู เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธกับการใช

งานของมนุษย การประเมินคุณภาพสวนตอประสานกับผูใช เครื่องมือชวยออกแบบ

สวนตอประสานกับผูใช สวนตอประสานกับผูใชในอุปกรณเคลื่อนที ่

The human factor, the concept of user interface design; which 

computer and human potential being considered, user interface 

model, user psychology and perception science, hardware technology 

and human interaction system, user interface evaluation, user interface 

design tools and mobile device user interface. 

4613427 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

Operating Systems 

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ แนวคิดหลักของระบบปฏิบัติการ 

กระบวนการและการจัดการกระบวนการ การจัดการหนวยความจํา การจัดการ

อุปกรณรับเขาและสงออก การจัดการแฟมขอมูลและสารบบ 

Evolution of operating systems, core concepts of operating 

systems, processes and processes management, memory 

management, input and output device management, file and directory 

management. 

4613428 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

Database Systems 

แนวคิดของระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมระบบ

ฐานขอมูล  แบบจําลองฐานขอมูล  การวิ เคราะหและออกแบบฐานขอมูล  

นอรมัลไลเซชัน ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูล ความคงสภาพของฐานขอมูล การ

รักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล 

The concept of a database system, database system element 

and architectures, database models, database analysis and design, 

normalization, database language, database integrity and database 

security. 
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5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

4612521 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Organization and Architecture 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสรางของ

คอมพิวเตอร ประตูสัญญาณตรรกะ วงจรสัญญาณตรรกะ รีจิสเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร หนวยคํานวณและตรรกะ หนวยประมวลผลกลาง หนวยควบคุม และ

หนวยประมวลผลแบบขนาน 

Fundamentals of computer architecture and computer 

organization, logic gate, logic circuit, register, computer system, 

computer arithmetic and logic unit, central processing unit , control 

unit  and parallel processing. 

6) กลุมบูรณาการ 

4611621 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

Introduction to Computer Science 

ขอบเขตองคความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอร หลักการทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรและแนวคิดการโปรแกรม การแกปญหา แนวคิดดิจิทัลเบื้องตน แนวคิด

ดานโครงสรางขอมูล แนวคิดเชิงวัตถุ ภาษาคอมพิวเตอร หลักความมั่นคงปลอดภัย

ทางคอมพิวเตอร 

Computer science body of knowledge, computer science and 

programming concept, problem solving, basic digital concept, data 

structure concept, Object-oriented concept, computer language and 

computer security concept. 
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4613622 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

Computer Entrepreneurship 

ความหมายและคุณสมบัติของผูประกอบการ ประเภทของการประกอบการ

และองคประกอบพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทางคอมพิวเตอร การดําเนินการ

จัดตั้งองคการธุรกิจทางคอมพิวเตอร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การ

ประยุกตใชความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจ 

Definition and properties of entrepreneur, type of business and 

basic element of computer business, computer business establishing 

process, related business laws and applying computer science 

knowledge in business. 

4613623 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

Seminar in Computer Science 

การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่ เปนประโยชนและ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะหขอมูล จัดทํา

รายงาน นําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

A study and collection of the academic documents and 

research journals that can be useful and correspond with the changes 

of the 21st century. Topics include editing, data analysis, report, 

presentation and discussion in the class. 

4613624 วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

Research Methodology in Computer Science 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร ระเบียบวิธีวิจัย 

สถิติที่ใชในงานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวขอวิจัย เคาโครงวิจัย รายงานการวิจัย 

บทความวิจัย และการเผยแพรในรูปแบบอื่น ๆ การฝกปฏิบัติ และการสอบเคาโครง

วิจัย  เพื่อดําเนินงานวิจัยตอไปในรายวิชาวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

Basic knowledge of research in computer science, research 

methodology, statistic for research, techniques in writing research 

topic, research proposal, research reports, research articles and other 

formats of publication, practices, and research proposal defense ; to 

perform research in course of Research  in computer science. 
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4613628 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

English for Computer Science 

การอาน การฟง การพูด และการเขียนเชิงวิชาการในสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

รวมถึงการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอในชั้นเรียน และการพูดในที่

ประชุมวิชาการ 

Reading, listening, speaking and writing in academic contexts of 

computer field, including communication through e-mails, 

presentations in a class, and conference. 

4614625 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 

Project in Computer Science 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613624 วิธีวจิัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

การทําโครงงานหรือการวิจัยที่ผานการสอบมาแลวในรายวิชาวิธีวิจัยทาง

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

Performing of project or research according to the defensive 

research proposal in course of Research methodology in computer 

science under the advisor’s supervision. 
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 เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 

4612522 ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Hardware and Software 

หลักทฤษฎีของคอมพิวเตอรฮารดแวร และระบบปฏิบัติการเครื่องลูกขาย 

รวมทั้งอุปกรณชิ้นสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร วิธีแกปญหา ซอม และ

บํารุงรักษา เครื่องมือในการจัดการอุปกรณเครือขาย องคประกอบของเครือขาย 

และการรักษาความปลอดภัย 

Principle of computer hardware and client operating systems, 

including computer hardware components; troubleshooting, repair, 

and maintenance; management tools; networking components and 

computer security. 

4613123 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

Object-Oriented Analysis and Design 

แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการและวิธีการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ การ

สรางแบบจําลองระบบดวยยูเอ็มแอล ฝกใชเคสทูลในการวิเคราะหและออกแบบเชิง

วัตถุ 

Object-oriented concepts, principles and methods of object-

oriented analysis and design, creating system model with UML, 

practicing to use CASE tools for object-oriented analysis and design. 

4613124 การจัดการระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

Network Systems Management 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612424 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

การออกแบบและเทคนิคการใชงานเครือขาย การสรางเครือขายเสมือน 

การจัดเสนทาง การเขียนกฎควบคุม และการกําหนดไฟรวอลล  

Designs and techniques of network system management; virtual 

local area network; routing gateway; access control list; and firewall 

configuration 



มคอ.2 42 

4613125 การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

Operating Systems Management 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613427 ระบบปฏิบัติการ 

หลักการและประเภทของระบบปฏิบัติการ การตั้งคาการเริ่มตนระบบ การ

เตรียมพื้นที่และติดตั้งใชงานระบบปฏิบัติการ ระบบคลาวด การสํารองและกูคืน

ระบบ การเตรียมระบบความปลอดภัย การตั้งคาระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ 

และการตรวจสอบไฟลบันทึกการเขาถึงบริการในระบบปฏิบัติการ 

Principle and classification of operation system, operating 

system's bootable process, disk space's preparation and operating 

system installation, cloud system, backup and restore, security’s 

preparation, tuning performance and management of operating 

systems’s access log. 

4613223 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

Data Mining 

หลักการเหมืองขอมูล กระบวนการเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูลสําหรับ

การทําเหมืองขอมูล เทคนิคการทําเหมืองขอมูล ไดแก การวิเคราะหตะกราตลาด

ขอมูล การคนหากฎความสัมพันธของขอมูล การแบงประเภทขอมูล การแบงกลุม

ขอมูลและการประยุกตใชงาน 

Data mining concepts, data mining process, data preparation for 

data mining, data mining techniques including market basket analysis, 

mining association rules, data classification, data clustering, and data 

mining applications. 

4613224 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

Database Management Systems 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613428 ระบบฐานขอมูล 

อ็อบเจกตและการจัดการอ็อบเจกตในระบบฐานขอมูล เทคนิคการบริหาร

ฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลและการประยุกตใชงาน  

Object and object management in database system, database 

administration techniques, database management system and applying 



 43    มคอ.2 

4613225 ระบบชาญฉลาด 3(2-2-5) 

Intelligent Systems 

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบชาญฉลาด แนวคิดมูลฐานและเทคนิคการ

สรางระบบชาญฉลาด และปญญาประดิษฐ วิธีการในการคนหา การแกปญหาโดย

การคนหาคําตอบ การประมวลผลโดยสัญลักษณ ระบบผูเชี่ยวชาญ การจัดการความ

ไมแนนอนในระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบชาญฉลาดอื่นที่เกี่ยวของ เทคนิคการคํานวณ

ชาญฉลาด ตรรกศาสตรคลุมเครือ โครงขายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

ทางคณิตศาสตร ตัวอยางการประยุกตใชงานระบบชาญฉลาดกับงานดานอ่ืน ๆ 

History and evolution of intelligent systems. Fundamental 

concepts and implementation techniques of intelligent systems and 

artificial intelligence, searching methods, solving problems by solution 

searching, symbolic computation, expert systems, uncertainty handling 

in expert systems, other related intelligent systems, computational 

intelligence techniques, fuzzy logic, neural networks, mathematical 

genetic algorithms, case studies of intelligence applications in other 

fields. 

4613226 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

Computer Graphics 

หลักการดานคอมพิวเตอรกราฟกส ระบบโคออรดิเนตและขั้นตอนวิธีของ

เสน การทรานสฟอรม 2 มิติ และ 3 มิติ กลองและฉากรับภาพ รูปทรงพื้นฐาน วัสดุ 

แสงและเงา พ้ืนผิว และการสรางภาพเคลื่อนไหว 

Principles of computer graphics, coordinate system and line 

algorithms, 2D – 3D transformations, camera and projection, basic 

shapes, materials, rendering, texture and animation. 
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4613227 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

Computer Graphic Design 

หลักทฤษฎี สี เสน และภาพ การวาดภาพ การจัดวาง การออกแบบ ชนิด

และการจัดการไฟลภาพ กระบวนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การประยุกตใชความรู

การผลิตชิ้นงาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทํางานดานกราฟก 

The theory of color, line, and image. Drawing, coposition, 

design, type and management of image files, process of electronic 

media production, applying knowledge in production work; and using 

application software in graphic works. 

4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Software Engineering 

แนวคิด กระบวนการ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟตแวร การ

บริหารจัดการโครงการ การออกแบบและสรางแบบจําลองซอฟตแวร การพัฒนา

ซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การบํารุงรักษาและการนําซอฟตแวรไปใช การ

ทวนสอบและตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร และการประเมินคุณภาพ

ซอฟตแวร  

Concepts, processes, techniques and tools of software 

engineering, project management, software modeling and designing, 

software development; software testing, software maintenance and 

deployment, software verification and validation; and software quality 

assurance. 

4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 

Alternative Programming Language 

การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมสมัยใหมหรือภาษาโปรแกรมที่ตรง

กับความตองการของตลาด 

Developing program with new programming language or 

industrial tendency programming language. 
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4613429 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 

Wireless Technology 

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบไรสายและโทรศัพท เคลื่อนที่  

เทคโนโลยีในการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย ระบบเครือขายแบบไรสายและเครือขาย

ทองถิ่นแบบไรสาย การทดลองออกแบบและติดตั้งเครือขายไรสาย การประยุกตใช 

การสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่ การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหสัญญาณ

และการตรวจสอบแกไขปญหา อนาคตของเครือขายเทคโนโลยีไรสาย 

Principle of wireless and mobile technology, wireless 

communication technology, wireless networks and wireless Local Area 

Network, experimental design and installation of a wireless network, 

applied wireless communications and mobile, instruments related to 

signal analysis and monitoring solutions; and the future of wireless 

networking technology. 

4613430 ความม่ันคงของเครือขาย 3(2-2-5) 

Network Security 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612424 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

หลักการเบื้องตนของความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย  วิทยาการรหัสลับ  นโยบายเพื่อบริหารจัดการระบบ

เครือขาย มาตรฐาน กฎหมายที่เก่ียวของ การออกแบบระบบเครือขาย เครื่องบริการ 

ใหมีความมั่นคงและปลอดภัย เหมาะสมกับการใชงานในองคกร   

Principle of computer system and network security, encryption 

technologies, network security management, network security 

standard, legal  in computer security, network and service design to 

secure and suitable for organization. 
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4613431 การบริหารจัดการระบบยูนิกซเบื้องตน 3(2-2-5) 

Introduction to Unix Systems Administration 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613427 ระบบปฏิบัติการ 

องคประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ สวนตอประสานและรายคําสั่ง การ

บริหารและจัดการระบบ โปรแกรมอิดิเตอรและอรรถประโยชน เซลลโปรแกรมมิง 

Elements of the Unix operating system, interface and 

command-line, system  management, editors and utility programs; and 

shell programming. 

4613629 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

Special Topics in Computer Science I 

เนื้ อหาที่ เปนความรู ใหมหรือกํ าลั ง เปนที่ สนใจทางด านวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี

สมัยใหม 

Content, which is new knowledge or, is interesting in computer 

science adjusting to social trends and new technologies. 

4613630 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 

Special Topics in Computer Science II 

เนื้ อหาที่ เปนความรู ใหมหรือกํ าลั ง เปนที่ สนใจทางด านวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี

สมัยใหม 

Content, which is new knowledge or, is interesting in computer 

science adjusting to social trends and new technologies. 

4613631 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3 2(1-2-3) 

Special Topics in Computer Science III 

เนื้ อหาที่ เปนความรู ใหมหรือกํ าลั ง เปนที่ สนใจทางด านวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี

สมัยใหม 

Content, which is new knowledge or, is interesting in computer 

science adjusting to social trends and new technologies. 
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2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

4614626 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

Preparation for Field Experience in Computer Science 

การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยฝก

ทักษะที่ทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ การ

บริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน 

Student preparation for field experience and skill training, to be 

well-prepared for work via various activities, including employability 

skills training, institute selection, quality management, techniques of 

report writing and presentation, personality development and career 

qualification improvement and other related topics. 

4614627 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6(540) 

Field Experience in Computer Science 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4614626 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ ซึ่ งอาจเปน

หนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาในการทํางาน การ

ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําความรูความสามารถรวบยอดจาก

การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

Collaborative job training between students and institutional 

personnels in government and/or private sectors. The students learn 

to solve the problems in workplace, adjust to organizational cultures 

and efficient applications of knowledge and skills from the whole 

curriculum for effective training. 
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7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90) 

Cooperative Education Preparation 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา โดยให

ความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และกระบวนการของสหกิจ

ศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

Activities of student preparation of cooperative education.  The 
strategy is giving knowledge concerning principle, concepts, regulations and 
processes of cooperative education. Basic knowledge and techniques in job 
application, fundamental in practice, communication, human relationship, 
personal development, quality management system in the work place and 
techniques of presentation and report writing. 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

Cooperative Education 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดทํารายงาน 

นําเสนอความกาวหนา และผลสําเร็จของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย เรียนรูการ

แกปญหาในการทํางาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมี

ประสิทธิภาพ 

On the job training as a temporary employee. The student has 

capabilities to write the report, present the progression and present 

the results and outcomes of the assigned project. In addition, they 

learn to solve the problems in work place, adjust themselves to 

organization culture, and applied the knowledge and skills derived 

from curriculum for training effectively. 

 

หมายเหตุ : รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายถึง รายวิชาที่ตองเรียนมากอน และไดระดับคะแนน 

               ไมต่ํากวา “D”  
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3.2 ชื�อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

ลํา

ดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตํา 

แหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ําเร็จ

การศึกษา 

ปที่

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม. / ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายทวีรัตน นวลชวย 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

ปร.ด. 

 

 

ค.อ.ม. 

 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

คุณภาพ 

คอมพิวเตอร

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏเพชรบรุ ี

 

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลย ี

พระจอมเกลา 

ธนบุรี 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2556 

 

 

2545 

 

 

 

2540 

24 24 24 24 24 

2 นายจักสิทธิ์  

โอฬาริกชาติ  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

บธ.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2549 

 

2539 

24 24 24 24 24 

3 นางสาวยุพดี อินทสร 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2544 

 

2541 

24 24 24 24 24 

4 นายโชติธรรม ธารรักษ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2549 

 

2542 

30 30 30 30 30 

5 นายกฤษณวรา  

รัตนโอภาส 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2549 

 

 

2545 

 

2541 

30 30 30 30 30 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ลํา

ดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ําเร็จ

การศึกษา 

ปที่

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม. / ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางศศลกัษณ ทองขาว 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

 

วท.บ. 

Information 

Systems 

Intelligent 

Knowledge-

Based Systems 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

The University of 

Manchester, UK 

University Utara, 

Malaysia 

 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2554 

 

2545 

 

 

2541 

24 24 24 24 24 

2 นายทวีรัตน นวลชวย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

ปร.ด. 

 

 

ค.อ.ม. 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

คุณภาพ

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุร ี

 

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2556 

 

 

2545 

 

 

2540 

24 24 24 24 24 

3 นางสาวยุพดี  อินทสร  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2544 

 

2541 

24 24 24 24 24 

4 นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

บธ.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2549 

 

2539 

24 24 24 24 24 

5 นายพัฒนะ  วรรณวิไล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2545 

 

 

2539 

30 30 30 30 30 
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ลํา

ดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ําเร็จ

การศึกษา 

ปที่

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม. / ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

6 นายโชติธรรม ธารรักษ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2549 

 

2542 

30 30 30 30 30 

7 นางพิกุล สมจิตต 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

ค.อ.ม. 

 

 

ค.บ. 

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร

ศึกษา  

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

วิทยาลัยครเูทพสตร ี

2546 

 

 

2534 

24 24 24 24 24 

8 นายอํานาจ ทองขาว 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

 

ค.อ.บ. 

Information 

Systems 

Intelligent 

Knowledge-

Based System 

วิศวกรรม 

ไฟฟาสื่อสาร 

The University of 

Manchester, UK 

University Utara, 

Malaysia 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

ราชมงคล  

วิทยาเขตเทเวศร 

2554 

 

2545 

 

 

2535 

24 24 24 24 24 

9 นายญาณพัฒน  ชูช่ืน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

       

อาจารย วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2549 

 

 

2541 

30 30 30 30 30 

10 นายเสรี  ชะนะ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

       

อาจารย วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2548 

 

 

2542 

30 30 30 30 30 

11 นายสกรรจ  รอดคลาย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

       

อาจารย วท.ม. 

 

 

ค.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร

ศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2552 

 

 

2542 

30 30 30 30 30 
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ลํา

ดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ําเร็จ

การศึกษา 

ปที่

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม. / ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

12 นางสาวดินาถ  หลําสุบ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x  

อาจารย วท.ม. 

 

 

สศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลยั 

วลัยลักษณ 

2550 

 

 

2546 

30 30 30 30 30 

13 นางนลินี   อินทมะโน 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร    

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

มหาวิทยาลยั

หอการคาไทย 

2548 

 

2539 

30 30 30 30 30 

14 นางสาวสารภี  จุลแกว 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั 

สุราษฎรธาน ี

2548 

 

 

2540 

30 30 30 30 30 

15 นายภาณุกร  

ภูริปญญานันท 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

กศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2552 

 

 

2545 

30 30 30 30 30 

16 นายคมกฤช เจริญ 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

ค.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร

ศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2551 

 

 

2549 

30 30 30 30 30 

17 นายกฤษณวรา  

รัตนโอภาส 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิศวกรรมไฟฟา 

 

วิศวกรรมไฟฟา  

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2549 

 

 

2545 

 

2541 

30 30 30 30 30 

18 นายกฤษดา  เพ็งอุบล 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.บ. คอมพิวเตอร

ศึกษา 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2541 24 24 24 24 24 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ไมม ี

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  (การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงันี�  

4.1.1 ได้เรียนรู้และฝึกฝนทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการ

ความรู้ที�เรียนมาเพื�อนาํไปใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.1.2 มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดดี้ 

4.1.3 มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สถานประกอบการได ้

4.1.4 มีความกลา้ในการแสดงออก และนาํความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

4.2 ช่วงเวลา 

ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 2  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 540 ชั�วโมง 

หรือฝึกสหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 640 ชั�วโมง 

4.4 สถานประกอบการ พี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศก มีการกําหนดดังนี้ 

4.4.1 สถานประกอบการที่รวมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 
4.4.2 มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
4.4.3 กําหนดแนวปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางที่

คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษากําหนด 
4.4.4 ดําเนินการตามแนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา และติดตามประเมินผล 
4.4.5 ผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยง  

1) คุณสมบัติ 

(1) มีคุณวุฒิ ไมต่ํ ากว าปริญญาตรี  และมีความชํานาญในการปฏิบัติการดาน
คอมพิวเตอร 

(2) สมัครใจที่จะทําหนาที่ เปนพี่ เลี้ยงใหคําแนะนําและเปนคูคิด (Mentor) ของ
นักศึกษา 
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2) หนาที่ 
(1) ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน 
(2) เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธและการทํางาน

รวมกับผูอื่น 
4.4.6 อาจารยนิเทศก 

1) คุณสมบัติ 
(1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย 
(2) มีทักษะและประสบการณในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดีแก

นักศึกษา 
(3) ผานหลักสูตรการอบรมการเปนคณาจารยนิเทศก (สําหรับสหกิจศึกษา) 

2) หนาที่ 

(1) ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
(2) รวมมือกับผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหนาที่ เปนพี่ เลี้ยงในการสงเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษา 
(3) ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ 
(4) เปนแบบอยางที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

ขอ้กาํหนดในการทาํโครงงาน ตอ้งเป็นหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบั การประยุกตใ์ชว้ิทยาการคอมพิวเตอร์

เพื�อธุรกิจ เพื�อการเรียนการสอน เพื�อการวิจยั เพื�อทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม เพื�อเป็นการบริการสังคม หรือ

เพื�อความบนัเทิง โดยมีจาํนวนผูร่้วมโครงงาน 1-2 คน มีซอฟตแ์วร์และรายงานที�ตอ้งนาํส่งตามรูปแบบและ

ระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที�มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจยัเพื�อพฒันางาน

ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

โครงงานวทิยาการคอมพิวเตอร์ที�นกัศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที�นาํมาประยุกตใ์ชใ้น

การทาํโครงงาน ประโยชน์ที�จะได้รับจากการทาํโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที�สามารถทาํเสร็จภายใน

ระยะเวลาที�กาํหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถทาํงานเป็นทีม มีความรู้เชิงทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทาํ

โครงงาน มีทกัษะในการใชเ้ครื�องมือและโปรแกรม ผลที�ไดจ้ากโครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันา

ต่อได ้
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5.3 ช่วงเวลา 

ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 1  

5.4 จํานวนหน่วยกติ 

3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

มีการกาํหนดชั�วโมงการให้คาํปรึกษา จดัทาํบนัทึกการให้คาํปรึกษา และมีตวัอย่างโครงงานให้

ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาํโครงงาน ที�บนัทึกในสมุดให้คาํปรึกษา โดยอาจารย์ที�

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที�ไดก้าํหนดรูปแบบการนาํเสนอตามระยะเวลา การนาํเสนอโปรแกรม

และการทาํงานของระบบ โดยโครงงานดงักล่าวตอ้งสามารถทาํงานไดใ้นเบื�องตน้ โดยเฉพาะการทาํงานหลกั

ของโปรแกรม โดยการจดัสอบการนาํเสนอ ที�มีอาจารยส์อบไม่ตํ�ากวา่ 3 คน 
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หมวดที�  4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและ

ทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพ

ในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใชเทคโนโลยีในการ

พัฒนาสังคมที่ถูกตอง นอกจากนี้อาจมีการจัดคายพัฒนาชุมชน 

เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสประยุกตหรือเผยแพรความรูที่ไดศึกษามา 

2) มี ค ว าม รู พื้ น ฐ าน ใ นศ า สต ร ที่

เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

สามารถประยุกตใชในการประกอบ

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

กําหนดใหรายวิชาของหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชองคความรูในการแกปญหา 

3) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการ

แกปญหา ไดอย า ง เป นระบบและ

เหมาะสม 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงาน ให

นักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา แทนการทองจํา 

4) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

มีทักษะการบริหารจัดการและทํางาน

เปนหมูคณะ 

มอบหมายงานกลุมเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปน

หมูคณะ  

5) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและ

สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปน

อยางด ี

มอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวมความรูที่

นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพรความรูที่ได

ระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก 

6) มีความสามารถในการสื่อสารและใช

เทคโนโลยีไดดี 

มีรายวิชาที่เนนกิจกรรมเกี่ยวกับ การเผยแพร การถามตอบ และ

การแลกเปลี่ยนความรู เพื่อฝกฝนนักศึกษาใหมีความสามารถใน

การสื่อสารและใชเทคโนโลยี เชน วิชาสัมมนา วิชาการเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร วิชาการฝก

ประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร วิชาวิธีวิจัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร และวิชาวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

เปนตน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวชิาศึกษาทั�วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวติบนพื�นฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

     (1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ เปน

แบบอยางที่ดีของสังคม 

     (2)  มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการ

ดําเนินชีวิต 

     (3)  สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

     (4)  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     (1)  ทําโครงการเก่ียวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

     (2)  ศึกษาผูประสบความสําเร็จในการใชชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     (3)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 

     (4)  ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมติ 

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน

พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     (1)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม

จริยธรรม 

      (2)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

     (4)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 

2.1.2 ด้านการตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 

2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

     (1)  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
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2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความ 

เปนไทย 

     (1)  บทบาทสมมต ิ

     (2)  จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษความเปนไทย 

     (3)  ศึกษาชุมชน 

     (4)  บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 

     (5)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเปนรายกลุม / รายบุคคล 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

     (1)  เพื่อนประเมินเพ่ือน 

     (2)  ประเมินจากการนําเสนอกิจกรรม/โครงการ 

     (3)  ประเมินจากการรายงาน 

     (4)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

     (5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 

2.1.3 ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  

ผู้อื�น สังคม  ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาต ิ

2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจ

และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     (1)  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถ

นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 

     (2)  บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  

มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     (1)  มอบหมายหัวของานใหนักศึกษาคนควาเรื่องที่สอดคลองกับศาสตรที่เปน

พื้นฐานของชีวิต 

     (2)  แสดงบทบาทสมมติในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันผาน

กิจกรรมกลุม 

     (3)  นําเสนองานโดยบูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ  

     (4)  มอบหมายใหคนควาขอมูล  คําศัพท  ประโยคอื่นๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
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2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน

กวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

     (1)  ประเมินจากการใชภาษาในการสื่อสาร 

     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

     (3)  ประเมินผลจากการบาน ชิ้นงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.1.4 ด้านทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวติ  เพื�อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

     (1)  มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการ

ดํารงชีวิต 

     (2)  มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับ

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

     (3)  สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

     (4)  สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 

     (5)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข

และยั่งยืน 

2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

     (1)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

     (2)  มอบหมายงานที่สามารถใชแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษาคนควา  

     (3)  กําหนดใหนักศึกษาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่คนควา 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  

เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

     (1)  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

     (2)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

     (3)  ตรวจสอบขอมูลอางอิงของนักศึกษา 

2.1.5 ด้านทกัษะการคิดแบบองค์รวม 

2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม 

     (1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อ

แกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
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     (2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไมวาจะ

ดวยการคิดวิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อชี้ใหเห็นความนาเชื่อถือ และใหขอสรุปอันจะ

นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 

     (3)  สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาใน

สถานการณตางๆ 

     (4)  สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง  

บูรณาการและสรางสรรคได 

     (5)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต 

และแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม 

     (1)  จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดแบบ

ตางๆ เพื่อแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

     (2)  ฝกใหผูเรียนไดศึกษาคนควาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใชทักษะการ

คิดแกปญหาอยางบูรณาการและสรางสรรค 

2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม 

     (1)  พิจารณากรณีศึกษา  โดยเนนการประเมินทักษะกระบวนการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

     (2)  ประเมินผลขอมูลจากการคนควา ดวยการประเมินตามสภาพจริง  เชน 

ประเมินการนําเสนอชิ้นงาน  การตอบคําถาม 

     (3)  ประเมินโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1.6 ด้านจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที�มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

2.1.6.1 ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

     (1)  มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม

องคกรได 

     (2)  ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตาง

หลากหลายของมนุษย 

     (3)  มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม 

และมีจิตสํานึกรักทองถิ่น 

     (4)  สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนํา

และผูตาม 
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     (5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ

ประชาคมนานาชาติ 

2.1.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน

พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  

     (1)  ทําโครงการ 

     (2)  บทบาทสมมติ 

     (3)  การนําเสนอ 

2.1.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน

พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  

     (1)  ตรวจโครงการ 

     (2)  ใหเพื่อนประเมิน 

     (3)  ผูสอนรวมประเมิน 

2.1.7 ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรู้เท่าทนั 

2.1.7.1 ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  

     (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     (2)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 

     (3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได

อยางมีประสิทธิภาพ 

     (4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ

โลกในปจจุบัน 

     (5)  ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถ

เลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 

2.1.7.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

     (1)  กําหนดหัวขอใหนักศึกษาคนควาเพื่อนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     (2)  จัดกิจกรรมกลุมในการรวบรวมขอมูลที่กําหนดและรวมอภิปรายความ

นาเชื่อถือ 

     (3)  นําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.1.7.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรู 

เทาทัน 

     (1)  ประเมินผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

     (3)  ประเมินผลจากการใชภาษาในการสื่อสาร 

2.1.8 ด้านการใช้ภาษาในการสื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.8.1 ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

     (1)  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

     (2)  สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม  

2.1.8.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ  

     (1)  บรรยาย  อภิปราย  และยกตัวอยางการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

     (2)  เปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจํา เปนรายกลุม / บุคคล 

     (3)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควา แสดงบทบาทสมมติ และทํากิจกรรมเปน

รายบุคคล / กลุม 

2.1.8.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ  

     (1)  ประเมินผลการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมต ิ

     (2)  ประเมินผลงานกลุม และประเมินซึ่งกันและกัน 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

     (4)  แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

     (5)  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

     (6)  นําเสนอผลงานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

2.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของ
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ประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนตองมีความ

รับผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายาม

สอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการ

ตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอยตามที่ระบุไว 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื�อสัตย์

สุจริต  

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถ

แกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบัความสาํคญั 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น รวมทั�งเคารพในคุณค่า

และศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษย ์

5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์ร 

และสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ

รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ

ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุก

คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแวรที่มีตอสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การ

ยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั�นเรียน การส่งงาน

ตามกาํหนดระยะเวลาที�มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3) ประเมินจากจาํนวนการกระทาํทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย 
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2.2.2 ด้านความรู้ 

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อนําไปใชประกอบอาชีพและชวย

พัฒนาสังคมได ดังนั้นมาตรฐานความรูจึงครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี�ยวกับหลักการและทฤษฎีที�สําคัญใน

เนื�อหาสาขาวชิาที�ศึกษา 

2) สามารถวิ เคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง

คอมพิวเตอร์ รวมทั�งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั�ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ

องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ใหต้รงตามขอ้กาํหนด 

4) สา มา รถ ติดตา ม ความ ก้า วหน้าท าง วิช าก ารและ วิว ัฒนาก า ร

คอมพิวเตอร์ รวมทั�งการนาํไปประยกุต ์

5) รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง

ต่อเนื�อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที� ศึกษาเพื�อให้เล็งเห็นการ

เปลี�ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

7) มีประสบการณ์ในการพฒันาและ /หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที�ใช้

งานไดจ้ริง  

8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที�ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื�น 

ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาใน 

ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 

2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติ

ในสภาพแวดลอมจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือ

เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
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1) การทดสอบยอ่ย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานที�นกัศึกษาจดัทาํ 

4) ประเมินจากโครงการที�นาํเสนอ 

5) ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั�นเรียน 

6) ประเมินจากรายวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกิจศึกษา 

2.2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ

การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม 

และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจ

ที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี

คุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี ้

1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื�อใช้ในการแกไ้ข

ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ตอ้งการ 

4) สามารถ ประยุกต์ความ รู้และทักษ ะกับกา รแก้ไขปั ญหาทา ง

คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาทางการประยกุตใ์ชว้ทิยาการคอมพิวเตอร์ 

2) การอภิปรายกลุ่ม 

3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาสามารถทําไดโดยการออกขอสอบ

ที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียน

มาดวยการออกขอสอบในลักษณะการคิดวิเคราะห 
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2.2.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คน

ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ  เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับ

คุณสมบัติตาง ๆ  ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอน หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่

เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี ้

1) สามารถสื� อสารทั� งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน

หลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการแกปั้ญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั�งในบทบาทของผูน้าํ หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมทาํงาน 

3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาชี�นาํสังคมในประเด็นที�เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระทาํของตนเองและรับผิดชอบงานใน

กลุ่ม 

5) สามารถเป็นผูริ้เริ�มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั�งส่วนตวั

และส่วนรวม พร้อมทั�งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั�งของตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั�งของตนเองและทางวิชาชีพ

อยา่งต่อเนื�อง 

2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงาน

กับผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถทาํงานกบัผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) มีความรับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที�ไป

ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

4) มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทั�วไป 

5) มีภาวะผูน้าํ 
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2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น

ของขอมูลที่ได 

2.2.5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นต่ํา ดังนี้ 

1) มีทกัษะการใช้เครื� องมือที�จาํเป็นที�มีอยู่ในปัจจุบนัต่อการทาํงานที�

เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาที�เกี�ยวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

3) สามารถสื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั�งปากเปล่าและการเขียน พร้อม

ทั�งเลือกใชรู้ปแบบของสื�อการนาํเสนออยา่งเหมาะสม  

4) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร

ระหวางการสอน โดยใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของ

การแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน มีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวาง

อาจารยและนักศึกษา 

2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื�องมือ

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จาํกดั เหตุผลในการ

เลือกใชเ้ครื�องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที�มีการนาํเสนอต่อชั�นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละรายวิชาในหลกัสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบา้ง (ตามที�ระบุ

ในหมวดที� 4 ขอ้ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลกัหรือรับผิดชอบรอง ซึ� งบางรายวิชาอาจไม่นาํสู่

มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื�องก็ได ้(จะแสดงเป็นเอกสารแนบทา้ย) 

 

3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวชิาศึกษาทั�วไปในตารางมีความหมาย ดังนี� 

3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื�นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

    (1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปนแบบอยางที่ดี

ของสังคม 

    (2)  มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 

    (3)  สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

    (4)  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ 

และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 

    (1)  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่า

ของตนเอง  ผู้อื�น สังคม  ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาต ิ

    (1)  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนําไปใชใน

การดําเนินชีวิตได 

    (2)  บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวติ  เพื�อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

    (1)  มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการดํารงชีวิต 

    (2)  มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาท

หนาที่ และความรับผิดชอบ 

    (3)  สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

    (4)  สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 

    (5)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 
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3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการคิดแบบองค์รวม  

    (1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหา

ไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

    (2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไมวาจะดวยการคิด

วิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อชี้ใหเห็นความนาเชื่อถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสูการ

ตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 

    (3)  สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาในสถานการณตางๆ 

    (4)  สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง  บูรณาการ

และสรางสรรคได 

    (5)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง

ความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

3.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที�มีคุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

    (1)  มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 

    (2)  ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตาง

หลากหลายของมนุษย 

    (3)  มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และมี

จิตสํานึกรักทองถิ่น 

    (4)  สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 

    (5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาต ิ

3.1.7 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรู้เท่าทนั  

    (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    (2)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 

    (3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    (4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกในปจจุบัน 

    (5)  ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช

เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 

3.1.8 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

    (1)  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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    (2)  สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ดําเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระ 

หนัก

และ

สํานึก

ใน

ความ

เปน

ไทย 

3.มีความรอบรู

อยางกวางขวาง 

มีโลกทัศน

กวางไกลเขาใจ

และเห็นคุณคา

ของตนเอง ผูอ่ืน 

สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา

ความรูตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ

องครวม 

6. มีจิตอาสาและสาํนึก

สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8.  ใช

ภาษาใน

การ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธ ิ

ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                           

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

 
 

    
 

    
 

    
  

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน   
 

 
   

   
 

    
 

 
 

    
  

    
 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
  

   
 

GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

   
  

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   
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ผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ดําเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระ 

หนัก

และ

สํานึก

ใน

ความ

เปน

ไทย 

3.มีความรอบรู

อยางกวางขวาง 

มีโลกทัศน

กวางไกลเขาใจ

และเห็นคุณคา

ของตนเอง ผูอ่ืน 

สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา

ความรูตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ

องครวม 

6. มีจิตอาสาและสาํนึก

สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8.  ใช

ภาษาใน

การ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธ ิ

ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                             

GEH0401  วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   
 

   
 

 
  

 
  

 
  

 
    

 
 

    
 

 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา       
  

    
     

  
 

  
 

   
  

 

GEH0403  มนุษยกับความงาม  
   

  
   

 
   

 
   

  
  

  
    

 
 

GEH0404  พฤติกรรมมนุษยและการ

พัฒนาตน 
 

   
  

 
 

   
  

    
 

 
  

 
 

    
 

 

GEH0405  มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง 
   

   
  

 
   

 
     

  
      

 
 

 

GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
   

  
 

    
 

  
 

   
 

     
  

  
 

 
GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ

ชีวิต 
 

   
  

 
 

       
 

  
     

 
   

 
 

GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง    
 

 
 

 
    

 
    

    
      

  
 

GEH0409  วิถีอาเซียน 
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ผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ดําเนินชีวติบน

พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระ 

หนัก

และ

สํานึก

ใน

ความ

เปน

ไทย 

3.มีความรอบรู

อยางกวางขวาง 

มีโลกทัศน

กวางไกลเขาใจ

และเห็นคุณคา

ของตนเอง ผูอ่ืน 

สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา

ความรูตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ

องครวม 

6. มีจิตอาสาและสาํนึก

สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสังคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน 

8.  ใช

ภาษาใน

การ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธ ิ

ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

GES0501  วิเคราะหการคิด  
   

  
            

    
      

 

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม    
   

    
 

  
 

   
 

       
 

  
 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี  
   

  
    

 
 

 
    

 
  

 
 

      
 

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต 
  

 
 

  
  

  
 

    
 

   
 

  
 

 
 

  
 

 

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  
 

 
 

  
  

 
  

 
  

   
  

   
  

    
 

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 
  

 
 

  
  

 
 

   
 

 
 

   
 

  
  

   
 

 

GES0801  งานชางในชีวิตประจําวัน  
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวชิาเฉพาะในตารางมีความหมาย ดังนี� 

3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื�อสัตยสุ์จริต  

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้

และลาํดบัความสาํคญั 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น รวมทั�งเคารพในคุณค่าและศกัดิ� ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์ร และสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการและทฤษฎีที�สําคญัในเนื�อหาสาขาวิชาที�

ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั�ง

ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

3) สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตั�ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคป์ระกอบต่าง 

ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ใหต้รงตามขอ้กาํหนด 

4) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและวิวฒันาการคอมพิวเตอร์ รวมทั�งการ

นาํไปประยกุต ์

5) รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญทางคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเนื�อง 

6) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาที�ศึกษาเพื�อให้เล็งเห็นการเปลี�ยนแปลง และเขา้ใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

7) มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ที�ใชง้านไดจ้ริง  

8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาที�ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื�อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์ 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
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4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม  
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3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถสื�อสารทั�งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกบักลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทั�งในบทบาทของผูน้าํ หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมทาํงาน 

3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาชี�นาํสังคมในประเด็นที�เหมาะสม 

4) มีความรับผดิชอบในการกระทาํของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

5) สามารถเป็นผูริ้เริ�มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั�งส่วนตวัและส่วนรวม 

พร้อมทั�งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั�งของตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั�งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื�อง 

3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื� อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) มีทกัษะการใชเ้ครื�องมือที�จาํเป็นที�มีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการทาํงานที�เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะนาํประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาที�เกี�ยวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

3) สามารถสื� อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั�งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั� งเลือกใช้

รูปแบบของสื�อการนาํเสนออยา่งเหมาะสม  

4) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะ
ทางปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1. วิชาแกน 

4571411 แคลคูลัส 1                              

4611421 โครงสรางดิสครีต                              

4612422 สถิติสําหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
                             

4612425 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลข

สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 
                             

2. กลุมวิชาเฉพาะดาน 

2.1 บังคับเรียน 

 1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

4613121 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ 
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รายวิชา 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะ
ทางปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

4614122 กฎหมายและจริยธรรมทาง

คอมพิวเตอร 
                             

 2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ต

ออฟธิงสเบื้องตน 
  

  
       

   
     

 
 

 
 

 
  

 
  

4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน                              

 3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

4611321 การแกปญหาและการ

โปรแกรมเบื้องตน 
                             

4611322 การโปรแกรมคอมพิวเตอร                              

4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถุ                              

4612324 ขั้นตอนวิธี                              

 4) กลุมโครงสรางพื้นฐานระบบ 

4612423 โครงสรางขอมูล                              
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รายวิชา 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะ
ทางปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

4612424 การสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร 
                             

4612426 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษย

และคอมพิวเตอร 
                             

4613427 ระบบปฏิบัติการ                              

4613428 ระบบฐานขอมูล                              

 5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

4612521 องคประกอบและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
                             

 6) กลุมบูรณาการ 

4611621 วิทยาการคอมพิวเตอร

เบื้องตน 
                             

4613622 การเปนผูประกอบการทาง

คอมพิวเตอร 
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รายวิชา 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะ
ทางปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
                             

4613624 วิธีวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
                             

4613628 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 
                             

4614625 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
                             

2.2 เลือกเรียน 

4612522 ฮารดแวรและซอฟตแวร

คอมพิวเตอร 
                             

4613123 การวิเคราะหและออกแบบ

เชิงวัตถ ุ
                             

4613124 การจัดการระบบเครือขาย                      
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รายวิชา 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะ
ทางปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

4613125 การจัดการระบบปฏิบัติการ                              

4613223 การทําเหมืองขอมูล                              

4613224 ระบบจัดการฐานขอมูล                              

4613225 ระบบชาญฉลาด                              

4613226 คอมพิวเตอรกราฟกส                              

4613227 การออกแบบคอมพิวเตอร

กราฟกส 
                             

4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร                              

4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก                              

4613429 เทคโนโลยีไรสาย                              

4613430 ความมั่นคงของเครือขาย                              

4613431 การบริหารจัดการระบบ

ยูนิกซเบื้องตน 
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รายวิชา 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะ
ทางปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

4613629 หัวขอพิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 
                             

4613630 หัวขอพิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 2 
                             

4613631 หัวขอพิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 3 
                             

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

4614626 การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชพีทางวิทยาการคอมพวิเตอร 
                             

4614627 การฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
                             

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษา  
                             

7000490 สหกิจศึกษา                              
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หมวดที�  5  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  (เกรด) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 6 การวัดและประเมินผล (ภาคผนวก ก) 

1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม  (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) 0.0 
 

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาํหนดสัญลกัษณ์การประเมินผลดังนี�     
        

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 

P (Pass) ผาน 

F (Fail) ไมผาน 
 

  ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่ใหประเมินผลโดยไมมีคาระดับคะแนน 

และวิชาที่ไดผลประเมิน F นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบผาน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 

กาํหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ� การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ� งของระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ซึ� งจะสัมพนัธ์กบั Curriculum Mapping ของ

รายวิชาต่าง ๆ โดยมีเครื�องมือที�ใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื�อทวนสอบผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และนาํผลการทวนสอบดงักล่าวมาพิจารณา รวมทั�งมีการ
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จดัตั�งคณะกรรมการทวนสอบของหลกัสูตรเพื�อพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 ขอ้สอบ และระดบัผล

การเรียนในแต่ละรายวชิา เพื�อปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

โดยการกาํหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการทาํวิจัยหา

ผลสัมฤทธิ� ของการประกอบอาชีพของบณัฑิตทุก ๆ ปี นาํผลวิจยัที�ไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการ

เรียนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั�งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดย

องคก์รระดบัสากล การวจิยัจะดาํเนินการหาสถิติดงัต่อไปนี�  

1) ภาวะการได้งานทาํของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นที�จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทาํ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั�นใจของบณัฑิตในการประกอบการ

งานอาชีพ 

2) สํารวจความเห็นจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื�อ

ประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตที�จบการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการ 

3) การประเมินจากศิษยเ์ก่าที�ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที�

เรียน รวมทั�งสาขาอื�น ๆ ที�กาํหนดในหลกัสูตร ที�เกี�ยวเนื�องกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั�งเปิด

โอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิ�งขึ�น 

4) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ที�มาประเมินหลกัสูตร หรือเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อความ

พร้อมของนกัศึกษาในการเรียนและคุณสมบติัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้และการพฒันาองค์

ความรู้ของนกัศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาที�มีสิทธิ�ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี� 

1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวชิาตามที�มหาวทิยาลยักาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

2) มีระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม่ตํ�ากวา่ 2.00 

3) คุณสมบติัผูส้ําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาว่าดว้ยการจดั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 9 การสาํเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

4) ไม่มีพนัธะดา้นหนี� สินใด ๆ กบัมหาวทิยาลยั 

5) มีเกียรติและศกัดิ� ของนกัศึกษา ตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 

3.2 นักศึกษาที�มีสิทธิ�แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี� 

1) เป็นนกัศึกษาภาคการศึกษาสุดทา้ยที�ลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร 

2) ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑที์�มหาวทิยาลยักาํหนด 
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3) ใหน้กัศึกษาที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�ระบุ ไวใ้นขอ้ 1) และ 2) ยื�นคาํร้องแสดงความจาํนง

ขอสําเร็จการศึกษาต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

มิฉะนั�นอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอชื�อต่อสภามหาวทิยาลยัเพื�ออนุมติัใหป้ริญญาในภาคการศึกษานั�น 
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หมวดที� 6 การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและ

จรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรก

คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.2 อาจารยใหมทุกคนควรผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประกัน

คุณภาพการศึกษาการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

 1.3 มอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 

2. การพฒันาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ในหัวข้อ

เกี�ยวกับ การจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล เพื�อให้อาจารย์ได้พฒันาองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ทางวชิาการ 

2) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ลิตเอกสารประกอบการสอน ตาํรา เพื�อใชใ้นการเรียนการ

สอน 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอื�น ๆ 

1) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารยมี์โอกาสเขา้ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ในหัวขอ้

เกี�ยวกบัองคค์วามรู้ในสาขาวชิา 

2) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํผลงานทางวชิาการ 

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ลิตงานวจิยัและนาํเสนอผลงานทางวชิาการ 

4) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยพ์ฒันาทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 
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หมวดที�  7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบจาํนวนอยา่ง

นอ้ย 5 คน อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบทุกคนเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ไม่เกิน 1 หลกัสูตร และมีคุณสมบติั

เช่นเดียวกับอาจารย์ประจาํหลักสูตรคือ มีคุณวุฒิขั�นตํ�าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานวิชาการที�ไม่ใช่ส่วนหนึ� งของการศึกษาเพื�อรับปริญญา และเป็นผลงาน

วิชาการที�ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั�งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกคนเป็นอาจารยป์ระจาํที�มี

คุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาที�เปิดสอน และทาํหน้าที�สอนและคน้ควา้ วิจยัในสาขาดงักล่าว อาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรทุกคนเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาที�จดัการศึกษา โดยมีการปรับปรุง

หลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที�กาํหนดในรอบ 5 ปี ของการปรับปรุง  

นอกจากนี� ไดมี้การดาํเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งชี� ผลการดาํเนินงานเพื�อการประกนัคุณภาพ

หลกัสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนผลการดาํเนินงานของ

หลักสูตรตลอดหลกัสูตร มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที�สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขาวชิา มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม

แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิ�นสุดภาคการศึกษาที�เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา จดัทาํ

รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิ�นสุดปีการศึกษา มีการทวน

สอบผลสัมฤทธิ� ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที�กาํหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที�เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินการที�รายงานใน มคอ. 7 ปีที�แลว้ อาจารย์

ใหม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการ

พฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ� งครั� ง จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

ไดรั้บการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปี

สุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ที�มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี�ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 และระดบัความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�มีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลี�ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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2. บัณฑิต 

คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ไดมี้การกาํหนดคุณลกัษณะ

บณัฑิตที�พึงประสงคต์ามที�หลกัสูตรกาํหนดไวใ้นเอกสาร มคอ.2 ซึ� งครอบคลุมผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ย 5 

ดา้นคือ (1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (2) ดา้นความรู้ (3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ (5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตรมีการดาํเนินการประเมินคุณภาพบณัฑิตโดยอาศยัขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ณัฑิตดว้ย

การขอเขา้สัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพื�อประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตใหม่ที�จบการศึกษาและ

เขา้ทาํงานในสถานประกอบการนั�น ๆ และจาํนวนบณัฑิตที�รับการประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิตจะตอ้งไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 20 ของจาํนวนบณัฑิตที�สาํเร็จการศึกษารวมทั�งการติดตามจาํนวนของบณัฑิต (ร้อยละ) ที�ไดง้าน

ทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3. นักศึกษา 

หลกัสูตรมีกระบวนการและขั�นตอนตามระบบและกลไกการรับนกัศึกษารวมทั�งดาํเนินการตาม

ระบบและกลไกโดยอาจารย์ประจาํหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ทาํการรับ

นกัศึกษาประจาํปีการศึกษาตามแผนที�วางไว ้โดยขั�นตอนต่าง ๆ ที�กาํหนด ภายใตก้ารดาํเนินการของสํานกั

ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน และมีตวัแทนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ทาํหนา้ที�สอบสัมภาษณ์นกัศึกษามี

การกาํกับ ติดตามโดยให้อาจารยที์�ปรึกษาจดัตารางการให้คาํแนะนําและคาํปรึกษาแก่นักศึกษาทั�งในด้าน

วิชาการและการใช้ชีวิตในสถาบนัอุดมศึกษารวมทั�งการจดัโครงการต่าง ๆ เพื�อพฒันานกัศึกษา พร้อมทั�ง

ส่งเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 

4. อาจารย 

มีการรับและแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา

โทเป็นอยา่งนอ้ยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที�สัมพนัธ์กนั รวมทั�งมีการพฒันาอาจารยที์�มี

อยู่เดิมอย่างต่อเนื�อง โดยการพิจารณากรอบอตัรากาํลงัและแผนพฒันาตนเอง (ลาศึกษาต่อ) ร่วมกบัคณะ

เพื�อให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการทาํผลงานวิชาการและการทาํวิจัยโดย

สนบัสนุนให้อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้ (KM) 

ซึ� งจดัโดยคณะ และหลกัสูตรร่วมกบัคณะจดัสรรงบประมาณให้อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไดมี้การเผยแพร่

ผลงานวิจยัมีการจดัสรรวิชาสอนตรงกบัความชาํนาญของอาจารยผ์ูส้อนและมีการเกลี�ยจาํนวนภาระงาน

สอนให้มีความเหมาะสม รวมทั�งมีการจดัทาํรายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน

การประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกาํหนดเวลา 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลกัสูตรมีการจดัทาํหลกัสูตรโดยศึกษาความพึงพอใจ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากแหล่งฝึก

ประสบการณ์นักศึกษาทั�งเอกชนและราชการเพื�อนาํผลการประเมินที�ได้มาใช้ในการร่างหลกัสูตรฉบบั

ปรับปรุงรวมทั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรพิจารณาร่วมกนักบัคณะในการจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรที�นกัศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์จะตอ้งเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร

จากเอกสาร มคอ.1 พร้อมทั�งได้จดัให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิผูที้�มีความเชี�ยวชาญ

ครอบคลุมในศาสตร์ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากนั�นจึงยื�นต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) เพื�อรับรองหลกัสูตรและเริ�มรับนกัศึกษา 

ในการจดัการเรียนการสอน เมื่อการจัดทําหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดําเนินการเปดรายวิชา

แลว อาจารยประจําหลักสูตรตองคํานึงถึงการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอน
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม 
ผูสอนใชวิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และ
สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียนการสอน  

สําหรับการประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาให
ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในเอกสาร มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักของ
องคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้เพื�อ

นาํมาวางแผนจดัระบบบริหารจดัการให้เหมาะสมยิ�งขึ� น เช่น การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มี

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้ ทั�งในดา้นแสงสวา่ง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื�นที�ใชส้อย

ในห้องเรียนให้สอดคล้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกทางดา้นสื�อ

โสตทศันูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื�องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื�องโปรเจคเตอร์ เครื�องเสียง ตลอดจน 

อุปกรณ์ โต๊ะ เกา้อี�  ในห้องเรียนให้พร้อมสําหรับใช้งาน รวมทั�งเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (wifi) ของ

มหาวิทยาลยั การจดัหาหนงัสือ สื�อสิ�งพิมพ ์เอกสาร ตาํรา และสื�ออิเลคทรอนิกส์ในสํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั หอ้งสมุดของคณะวทิยาศาสตร์และหอ้งปฏิบติัคอมพิวเตอร์ 
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6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที�มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลามีความพร้อมดา้นหนงัสือ ตาํรา และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มูลของ

สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี� โปรแกรมวิชายงัมีเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

รอบขา้งที�ใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอน โดยใชท้รัพยากรร่วมกนัทุกหลกัสูตรในโปรแกรมวชิา ดงันี�  

6.1.1 รายการข้อมูลหนังสือ/วารสาร และฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับ 
หนังสือ (เลม) วารสาร (รายการ) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร/เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4,617 564 5 2 

ฟสิกส 1,112 218 20 4 

เคม/ีเคมีประยุกต 1,658 302 20 4 

ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต 3,881 763 20 2 

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 219 46 5 1 

คหกรรมศาสตร 2,946 321 8 2 

สิ่งแวดลอม 1,299 93 10 3 

สาธารณสุข 6,028 355 14 2 

การแพทยแผนไทย/

การแพทยแผนไทยประยุกต 

525 18 2 2 

คณิตศาสตและสถิติ 3,849 712 2 4 

 

6.1.2 ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ 

กลุมสาขาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL 

- ABI/INFORM Complete 

- Education Resources Information Center (ERIC) 

- Education Resources Complete 

- Communication & Mass Media Complete 

กลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- ACM Digital Library 

- Computer & Applied Science Computer 
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- American Chemical Society Journal (ACS) 

กลุมสหวิชา 

- H.W.Wilson 

- Web of  Science 

- ProQuest Dissertation & Theses 

- Academic Search Premier 

- SciVerse  ScienceDirect 

- SpringerLink – Journal 

ฐานขอมูลไทยที่นาสนใจ 

- กฤตภาคออนไลน 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

- ThaiLIS Digital Collection (TDC) 

ฐานขอมูลเปด 

- arXiv Cornell University 

- DOAJ 

- Google Scholar 

- Open Access DBs by STKS 

- Scirus 

- Webster Dictionary 

- SJR 

E-Book 

- E-library (I love library) 

- E-book (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

- 2ebook.com 

- eBrary 

6.1.3 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์รอบข้าง 

1) หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที�นั�ง 2 หอ้ง 

2) หอ้งสืบคน้และปฏิบติัการโครงงานขนาด 6 ที�นั�ง 1 หอ้ง 

3) โนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ 2 เครื�อง 

4) เครื�องโปรเจคเตอร์ 5 เครื�อง 

5) เครื�องพิมพเ์ลเซอร์ 7 เครื�อง 
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6) กลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั 1 เครื�อง 

7) เครื�องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน 3 ชุด 

8) Wireless LAN 2 ชุด 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ�มเติม 

หลักสูตรมีการประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดหา

ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ�มเติม เพื�อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐานอื�น ๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง โดยอาจารยผ์ูส้อนมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื�อหนงัสือประกอบการเรียนการสอนเพื�อการจดัซื�อ

เพิ�มเติม ตลอดจนเสนอแนะในการจัดหาวารสาร และสื�ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี� หลักสูตรร่วมกับ

โปรแกรมวชิาวางแผนจดัหาอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้อื�น ๆ ทั�งในห้องปฏิบติัการและในห้องเรียน รวมถึงการ

จดัซื�อวสัดุการเรียนการสอนตามแผนงบประมาณ 

6.3 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

ทางมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลามีการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา ซึ� ง

มีหัวขอ้เกี�ยวกบัสิ�งสนบัสนุนการเรียนการสอนรวมอยู่ดว้ย  โดยอาจารยผ์ูส้อนจะนาํขอ้มูลส่วนนี� มากรอก

และแนบส่งพร้อม มคอ.5 นอกจากนี� ยงัมีการทาํแบบประเมินความพึงพอใจของคณาจารยต่์อสิ�งสนบัสนุน

การเรียนการสอนทุกปีการศึกษา ซึ� งหลกัสูตรจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาประกอบการวางแผนจดัหาทรัพยากร

การเรียนการสอนใหเ้พียงพอต่อไป  

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

(8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

เกณฑประเมิน 

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้

ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 

80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที�  8   การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมในชั�นเรียนของนกัศึกษา การอภิปราย

โตต้อบจากนกัศึกษา การตอบคาํถามของนกัศึกษาในชั�นเรียน รวมทั�งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค  

2) นาํผลการประเมินการสอนจากนกัศึกษา มคอ.5 รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และ

ระดับผลการเรียนของนักศึกษา มาวิเคราะห์ว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื�อหาวิชาหรือไม่ เพื�อนําไป

ปรับปรุงกลยทุธ์การสอนต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื�อสิ�นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที�มหาวิทยาลยักาํหนด โดยแจง้ผลไปยงัอาจารยผ์ูส้อน ซึ� งอาจารย์

ผูส้อนจะนาํผลดงักล่าวแนบส่งหลกัสูตรพร้อมมคอ. 5 เพื�อให้หลกัสูตรนาํมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนของรายวชิาในหลกัสูตรต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยใชข้อ้มูลจาก 

2.1 การประเมินจากภายใน 

1) ประเมินจากนกัศึกษาชั�นปีที� 4 ในโครงการสัมมนาหลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื�อทบทวน

และปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ความเหมาะสมของเนื�อหาในรายวชิา และหลกัสูตร 

2) ประเมินจากความคิดเห็นของอาจารยเ์พื�อทบทวนและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

ความเหมาะสมของเนื�อหาในรายวชิา และหลกัสูตร 

2.2 การประเมินจากภายนอก 

1) ประเมินจากสถานประกอบการหรือผูใ้ช้บณัฑิต เพื�อสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพของ

บณัฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการดาํเนินงานเป็นไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร

ประจาํปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

4.1 การปรับปรุงรายวชิา 

จากการรวบรวมขอ้มูลและการประเมินการสอนของอาจารย ์กรณีที�พบปัญหาของรายวิชาสามารถ

ปรับปรุงรายวิชานั�น ๆ ไดท้นัที ซึ� งถือเป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเล็กน้อยที�ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของ

หลกัสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลกัสูตร 

การปรับปรุงหลกัสูตรทั�งฉบบัถือเป็นการปรับปรุงที�มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลกัสูตร ซึ� ง

จะทาํทุก 5 ปี เมื�อครบรอบระยะเวลาการใช้หลกัสูตร เพื�อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคล้องกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยมีขั�นตอนดงันี�  

1) ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะและปัญหาที�จาํเป็นในการปรับปรุง

หลกัสูตร 

2) จดัประชุมสัมมนาเพื�อปรับปรุงหลกัสูตร 

3) เชิญผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาหลกัสูตรและใหข้อ้เสนอแนะ 

4) นําหลักสูตรที�ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั�นกรอง

หลกัสูตร พิจารณาก่อนนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ. 2553 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

1. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

1.1 หมวดวชิาศึกษาทั�วไป 

1) เพื�อปรับปรุงรายวิชาให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการเปลี�ยนแปลงของสังคมปัจจุบนัและขยายโลก

ทศัน์ของนกัศึกษามากขึ�น 

2) เพื�อปรับปรุงและเพิ�มเติมรายวชิาที�เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในการรักและพฒันาทอ้งถิ�น 

3) เพื�อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดส้ามารถเลือกเรียนรายวชิาที�ตนสนในและตอ้งการพฒันา 

4) เพื�อปรับปรุงรายวชิาใหมี้จาํนวนหน่วยกิตเหมาะสม เพื�อความสะดวกในการบริหารวิชาการและ

การเลือกเรียนของนกัศึกษา 

5) เพื�อปรับปรุงใหมี้รายวชิาที�มีการจดัการเรียนการสอนที�บูรณาการและมุ่งปฏิบติั 

1.2 หมวดวชิาเฉพาะ 

1) เพื�อปรับปรุงรายวิชาและเนื�อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี�ยนแปลงทาง

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงความครบถว้นทางวชิาการ 

2) เพื�อปรับหลกัสูตรให้ไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และการปฏิบติั

ภารกิจตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั  

3) เพื�อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวชิาที�สนใจและตอ้งการพฒันาทางวชิาการ 

4) เพื�อปรับปรุงรายวิชาเรียนให้สามารถบูรณาการกนัไดอ้ยา่งเป็นลาํดบั และเกิดการเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั�งนาํความรู้ที�ไดไ้ปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

6) เพื�อผลิตบณัฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที�มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

สามารถติดตามเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาชุมชนและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

สังคม 
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2. สาระในการปรับปรุงแกไข 

2.1 การปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หนวยกิตตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 

หมวดศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  98  หนวยกิต 

   กลุมวิชาเนื้อหา   90  หนวยกิต 

     วิชาแกน   15  หนวยกิต  

     วิชาเนื้อหาบังคับ  57  หนวยกิต 

     วิชาเนื้อหาเลือก  18  หนวยกิต 

   กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   8  หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

หนวยกิตตลอดหลักสูตร 127 หนวยกิต 

หมวดศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  91  หนวยกิต 

   กลุมวิชาแกน   12  หนวยกิต 

   กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 71  หนวยกิต 

     บังคับเรียน   56  หนวยกิต 

     เลือกเรียน ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

   กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   8  หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

 

2.2 การเปลี�ยนแปลงกรรมการประจําหลกัสูตร 
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. นางศศลักษณ  ทองขาว 

2. นางยาใจ  โรจนวงศชัย 

3. นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ

4. นายโชติธรรม  ธารรักษ 

5. นายทวีรัตน  นวลชวย 

6. นางสาวยุพดี  อินทสร 

1. นายทวีรัตน  นวลชวย 

2. นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ

3. นางสาวยุพดี  อินทสร 

4. นายโชติธรรม  ธารรักษ 

5. นายกฤษณวรา  รัตนโอภาส 

 

2.3 หมวดวชิาศึกษาทั�วไป มีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี� 

ตามตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรหมวดวชิาการศึกษาทั�วไป หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วทิยาการคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

สาระสําคัญ / 

เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

เรียนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
  

เรียนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

สาระสําคัญ / 

เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  

เรียนไมนอยกวา    9 หนวยกิต 

 - บังคับเรียน 6 หนวยกติ 

 - เลือกเรยีน  

  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  

เรียนไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

 - บังคับเรียน 9 หนวยกิต 

 - เลือกเรยีน  

  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
 

กําหนด 

หนวยกิตตาม

มหาวิทยาลยั 

กลุมวิชามนุษยศาสตร  

เรียนไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

 - บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

 - เลือกเรยีน    

  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เรียนไมนอยกวา    9 หนวยกิต 

 - บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

 - เลือกเรยีน    

  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

กําหนด 

หนวยกิตตาม

มหาวิทยาลยั 

กลุมวิชาสังคมศาสตร   

เรียนไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

 - บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

 - เลือกเรยีน   

  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 

กลุมวิชาคณติศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เรียนไมนอยกวา     9  หนวยกิต 

 - บังคับเรียน  6 หนวยกิต 

 - เลือกเรยีน   

  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
 

กลุมวิชาคณติศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เรียนไมนอยกวา     9  หนวยกิต 

 - บังคับเรียน  3 หนวยกิต 

 - เลือกเรยีน   

  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 

กําหนด 

หนวยกิตตาม

มหาวิทยาลยั 

 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (คําอธิบายรายวิชา) 

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

1500301 ภาษาไทยเพื่อ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Thai for Communication 

 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช

ภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การอานและ

ก า ร เ ขี ย น  ใ ห ส า ม า ร ถ ใ ช สื่ อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Thai for Communication 

 พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยใน

ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห

เหมาะสมและครอบคลุม

ยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 เหมาะสมตามบริ บททางสั งคม  และ

วัฒนธรรมไทย 

 Study and practice skills in 

listening, speaking, reading and 

writing, in Thai for the daily life 

communication appropriately in 

various Thai contexts. 
 

1500303 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร 1   

 English for  

 Communication 1 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

ติ ดต อ ในสถานการณ ต า ง  ๆ  เพื่ อสื่ อ

ความหมายในชีวิตประจําวัน 

 

GEL0201 ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 ในโลกปจจุบัน  

 English for  

 Today’s World 

 พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษ

เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกตใชใน

การศึกษาและการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 

 Develop learners in using 

English as a medium to access and 

retrieve information for education 

and daily life applications. 
 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ปรับชื่ อ

ร า ย วิ ช าภ า ษา ไท ยแล ะ

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ป รั บ

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห

เหมาะสมและครอบคลุม

ยิ่งขึ้น 

1500304 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร 2  

 English for  

 Communication 2  

 การฝกทักษะและกลวิธีการอาน

รวมทั้ งก าร เขี ยนขอความสั้ น  ๆ  เพื่ อ 

การสื่อสารและฝกทักษะดานการฟง การพูด

เพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การทํางาน 

 English at Work 

 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษใน

บริบทของการทํางาน และสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน 

สัมภาษณงาน และบริบทอื่น ๆ ของการ

ทํางาน 

 Practice English skills in 

work-related contexts. Make use of 

English for job seeking, job applying, 

job interviewing, and other work-

related contexts. 
 

เปลี่ ยนรหัสวิชา ปรับชื่ อ

ร า ย วิ ช าภ า ษา ไท ยแล ะ

ภาษาอั งกฤษ  และปรั บ

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห

เหมาะสมและครอบคลุม

ยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

1500310  ภาษาจีนเพื่อ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Chinese for 

  Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาจีน โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับ การสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวัน 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Chinese for  

 Communication  

 เรียนรูระบบสัทอักษรจีน วิธีการ

เขียนอักษรจีน ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน

ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เรียนรูการศึกษา

คนควาภาษาจีนดวยตนเองผานเทคโนโลยี

สมัยใหม พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความ

แตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 

 Study and practice basic 

structure of Mandarin Chinese with 

an emphasis on developing listening, 

speaking, reading and writing skills 

with application to a number of 

familiar everyday topics. Enhance 

learner autonomy through 

technology. Learn about culture and 

develop inter cultural awareness. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห

เหมาะสมและครอบคลุม

ยิ่งขึ้น 

1500311  ภาษาญี่ปุนเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Japanese for  

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุน โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับ การสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวัน 

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร 

 Japanese for  

 Communication 

 ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน และเสริมสรางความเขาใจ

ดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและ

ญี่ปุน 

 Study and practice skills in 

Japanese, focusing on listening and 

speaking for daily communication 

and  promoting the understanding of 

Thai and Japanese cultures. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห

เหมาะสมและครอบคลุม

ยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

1500313 ภาษามาเลยเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร 

 Malay for  

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษามาเลย โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับ การสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวัน 

GEL0301 ภาษามาเลยเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Malay for 

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการฟง

และการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรก

บริบททางดานวัฒนธรรม เพื่อการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 Study and practice skills in 

listening, speaking, reading and 

writing in Malay, focusing on listening 

and speaking for daily 

communication and  promoting the 

understanding of Thai and Malay 

cultures. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และปรับ

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห

เหมาะสมและครอบคลุม

ยิ่งขึ้น 

1500314 ภาษาเกาหลีเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Korea for Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับ การสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวัน 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Korean for 

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับ การสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน 

 Study and practice skills in 

listening, speaking, reading and 

writing in Korean, focusing on 

listening and speaking for daily life. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และเพิ่ม

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า

ภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพมาเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Burmese for  

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาพมา โดยเนน

GEL0303 ภาษาพมาเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การสื่อสาร  

 Burmese for 

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาพมา โดยเนน

เปลี่ยนรหัสวิชา  และเพิ่ม

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า

ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับ การสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวัน 

ทักษะการฟงและการพูดสําหรับ การสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวัน 

 Study and practice skills in 

listening, speaking, reading and 

writing in Burmese, focusing on 

listening and speaking for daily life. 
 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) 

 เพ่ือการสื่อสาร  

 Indonesian for 

 Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการฟง

และการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรก

บริบททางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อ

การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 Study and practice Skills in 

listening, speaking, reading and 

writing in Indonesian, focusing on 

listening and speaking for daily 

communication and promoting the 

understanding of Thai and 

Indonesian cultures.  
 

เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า นี้ เ พื่ อ ใ ห

นักศึกษามีความรู  ความ

เขาใจ วัฒนธรรมและภาษา

ในกลุมอาเซียน 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 

1500305 สารสนเทศเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การศึกษาคนควา  

 Information for Study  

 Skills and Research 

 ความหมาย ความสําคัญของ

สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษา

คนควาภายในมหาวิทยาลัยและแหลง

สารสนเทศอื่น  ๆ วิธีการแสวงหาและ

รวบรวมสารสนเทศมาเพื่อใชศึกษาคนควา

ดวยตนเองและวิธีการนําเสนอผลการศึกษา

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

GEH0406 สารสนเทศเพ่ือ 3(3-0-6) 

 การเรียนรู  

 Information for Learning 

 ความหมาย ความสําคัญ และ

ความต องการสารสนเทศ ทรัพยากร

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ กลยุทธ  

การสื บคนสารสนเทศอิ เ ล็ กทรอนิกส  

การประเมินสารสนเทศ การอางอิงและ

บรรณานุกรม การนําเสนอสารสนเทศใน

รูปแบบตาง ๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรม

สารสนเทศ 

 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ชื่ อวิ ชา 

ก ลุ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

มนุษยศาสตรเปนกลุมวิชา

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร และมีการปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

คนคว าตามรูปแบบและขั้นตอนที่ เปน

มาตรฐาน  

 Meaning and significance of 

information, information sources, 

information resources, electronic 

information searching strategy, 

information evaluation, information 

ethics, citation and bibliography, 

information presentation in various 

forms. 

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)

 Philosophy and Religions 

 ความหมาย  อ งค ปร ะกอบ 

ประเภท การวิเคราะหปญหาของปรัชญา

และศาสนาสาขาของปรัชญาให เห็นถึง

ความสัมพันธและความแตกตางระหวาง

ปรัชญาและศาสนา เขาใจคุณคาที่แทจริง

ของปรัชญาและศาสนา เรียนรูและเขาใจ

แนวคิดของปรัชญาและหลักคําสอนของ

ศาสนา   ตาง ๆ  สามารถนําหลักธรรมคํา

สอนของศาสนาดั งกล าวมาใชพัฒนา

คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว 

สังคม เพื่อใหเกิดสันติภาพและสันติสุขใน

สังคม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)

 Philosophy and Religions

 คว ามหมาย  อ งค ปร ะกอบ  

การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา 

สาขาของปรั ชญา ความสั มพันธ และ  

ความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา 

คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา  

หลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ นําหลักธรรม

มาพัฒนาคุณภาพชีวิ ต ในระดับบุคคล 

ครอบครัว สังคม เพื่อใหเกิดสันติภาพและ

สันติสุข 

 Analytical elements of 

philosophy and religions, the 

relations between philosophy and 

religions, the real value of 

philosophy and religions, teachings 

and philosophical concepts of 

different  school of philosophy and 

religions for peace of life and 

peaceful societies. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุมวิชา

จากกลุมวิชามนุษยศาสตร

เปนกลุมวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  และมี

การปรับคําอธิบายรายวิชา

ใหไดใจความ กระชับมาก

ยิ่งขึ้น 

2000302 สุนทรียภาพ 3(3-0-6) 

 ของชีวิต   

 Aesthetic of Life 

 ศ า ส ต ร ท า ง ค ว า ม ง า ม 

ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ข อ แ ต ก ต า ง ข อ ง

สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร

GEH0403 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6) 

 Human and Aesthetics 

 แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน 

องค ประกอบทางศิ ลปะ  ดนตรี  และ

ศิ ลปะกา รแ สด ง  ก า รป ระยุ กต ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวัน 

ไดนําวิชาสุนทรียภาพของ

ชี วิ ต แ ล ะ วิ ช า ศิ ล ป ะ ใ น

ชีวิตประจําวันมาบูรณาการ

ใหม  แลวเปลี่ยนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา กลุมวิชาจากกลุม

วิชามนุษยศาสตร เปนกลุม
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หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
สาระสําคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของ

การรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการ

เห็น ศาสตรทางการไดยิน และศาสตร

ทางการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี 

และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรู

เชิงคุณคา ระดับการรําลึก ความคุนเคย 

และ ความซาบซึ้ง 
 

 Concept and theory of 

beauty, aesthetic elements in 

painting, music and performing arts, 

beauty in daily life. 

 

วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร   และมีการ

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

2000306 ศิลปะในชีวิต 3(3-0-6) 

 ประจําวัน   

 Art in Daily Life 

 ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม 

องคประกอบทางศิลปะและหลั กการ

ออกแบบ โครงสรางและการตกแตง การนํา 

เอาศิลปะ และการออกแบบมาใชกับการ

แตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรือน การ

สื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 

2500301 พฤติกรรมมนุษย 3(3-0-6) 

 กับการพัฒนาตน  

 Human Behavior and Self  

 Development 

 ความหมาย แนวทาง  และ

วิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุปจจัยแหง

พฤติกรรม การเขาใจตนเอง และเขาใจผูอื่น 

ตลอดจนการพัฒนาตนใหมีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม 

การพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน และ 

การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 

 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย 3(3-0-6) 

 และการพัฒนาตน   

 Human Behavior and  

 Self-Development 

 การศึ กษาพฤติ กรรมมนุษย  

การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาตน

ดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัย

ในตนเอง มีความรับผิดชอบตอสั งคม  

มีทักษะชีวิต สํานึกในความเปนพลเมืองไทย 

สรางสัมพันธที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม 

เพื่อการอยู ร วมกัน การทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข 

 The study of human 

behaviors, self-realization and self-

development, physical, mental, 

emotional and social Self-discipline, 

self and social responsibility with 

public mind, life-skills, awareness of 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ชื่ อวิ ชา 

ก ลุ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

มนุษยศาสตรเปนกลุมวิชา

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร และมีการปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

Thainess, good relation in multicultural 

societies in order to work together 

efficiently and happily 

2500309 เรียนรูคุณธรรม 3(3-0-6) 

 นําชีวิตพอเพียง  

 Moral Principles Leading  

 to Self Sufficiency 

 ความหมายและคุณคาของชีวิต 

หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ 

ก า รสร า งศ รั ทธาและปญญา  การนํ า

หลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา 

และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEH0408 เรียนรูคุณธรรม 3(3-0-6) 

 นําชีวิต พอเพียง 

 Moral Principles Leading  

 to self Sufficiency 

 ความหมายและคุณคาของชีวิต

หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ 

ก า รสร า งศ รั ทธาและปญญา  การนํ า

หลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา 

และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Meaning of life, religious 

teachings for the wellness of life, 

mindedness and concentration, 

application of Self-Sufficiency 

principles in life. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และกลุม

วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

มนุษยศาสตรเปนกลุมวิชา

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร  และเพิ่มเติม

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า

ภาษาอังกฤษ 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 

2500302 วิถีไทย  3(3-0-6) 

 Thai Living 

 ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรม

และประเพณีไทย สภาพปญหาสังคมและ

แนวทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบ

วิถีไทย โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิ

ปญญาชาวบานและทองถิ่น การดําเนินชีวิต

แบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคม

เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

 

GEH0405 มนุษยกับ 3(3-0-6) 

 การเปลี่ยนแปลง  

 Man and Changing World 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลกและ

มนุษย โลกทัศนในการติดตามการเปลี่ยน 

แปลงของโลก เนนความเปนไทยและ  

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและ

กิจกรรม จิตสาธารณะ การดําเนินชีวิตบน

พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 General knowledge about 

human and the world he lives in, 

visions for the changing world 

emphasizing Thainess, ways of thinking 

and public minded activities based on 

the sufficiency economy philosophy. 
 

 

ไดนําวิชาวิถีไทย วิชาวิถีโลก 

วิชามนุษยกับสิ่ งแวดลอม 

และวิชามนุษยกับสังคมมา

บูรณการ แลวเปลี่ยนรหัส

วิชา ชื่อวิชา กลุมวิชาจาก

กลุมวิชาสังคมศาสตรเปน

กลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และมีการปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

2500303 วิถีโลก  3(3-0-6) 

 Global Living 

 ความเปนมาของมนุษยชาติกับ

การสรางสรรคอารยธรรม วิวัฒนาการทาง

สังคม เศรษฐกิจการเมืองการปกครองของ

สังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปญหาและ 

การแกปญหาของสั งคมโลก แนวโนม  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกการปรับตัว

ของไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ 

ตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน เพื่อเปน

ความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่สมบูรณใน

สังคมแหงปญญาและขอมูลขาวสารไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

2500304 มนุษยกับ 3(3-0-6) 

 สิ่งแวดลอม  

 Man and Environment 

 ความหมาย ความสําคัญของ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ค ว า ม รู ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ

สิ่งแวดลอม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ การใช

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ผ ล ก า ร ใ ช

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ม ล พิ ษ ต า ง  ๆ 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

ปญหาสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชีวิต

มนุษยแนวทางการแกปญหา และการมีสวน

รวมในการจัดการสิ่งแวดลอมการสงเสริม

บํารุงรักษา ตลอดจนสรางแนวคิดและ

จิตสํานึกเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

2500305 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 

 Man and Society 

 ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย 

องคประกอบโครงสรางและกระบวนการ

ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย

ใ น มิ ติ ต า ง  ๆ  ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า ร

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปลี่ยนแปลง 

เปลี่ ยนแปลงที่มี ต อวิ ถีชี วิตของมนุษย 

สถานการณตาง ๆ ในสังคมโลก สังคมไทย 

ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการ

ปกครอง  แนวทา งก า รดํ า เ นิ นชี วิ ต ที่

เหมาะสมในสังคมปจจุบัน 
 

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)

 Sufficient Economy 

 ความหมายความเปนมาของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจ

พ อ เ พี ย ง ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ใ น

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดช การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ

การประกอบสัมมาอาชีพ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

2500307 สันติศึกษา 3(3-0-6)

 Peace Studies 

 ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน

เกี่ ยวกับสันติภาพและสันติภาพศึกษา 

ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงใน

ระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวาง

ประเทศ และการจัดการความขัดแยงโดย

สันติวิธ ี
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

2500308 การศึกษาเพ่ือ 3(3-0-6) 

 พัฒนาทองถิ่น   

 Local Development  

 Studies 

 ความหมาย ความสําคัญ ความ

เชื่อมโยง และความสัมพันธของทองถิ่น  

การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของ

เหตุการณ สถานการณ ปญหาในทองถิ่น 

และแนวทางในการแกไขปองกันปญหา 

พัฒนาเหตุการณใหเกิดคุณประโยชนตอ

ตนเอง ผูอื่นและสังคมการประยุกตความรู

เพื่อเสนอแนวทางการแกปญหากรณีศึกษา 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบ 3(3-0-6) 

 สงขลา   

 Songkhla Lake Basin  

 Living 

 ประวัติความเปนมา ลักษณะ

ทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต กรณีศึกษาโครงการ

พระราชดําริ  รวมทั้งสรางจิตสาธารณะ 

ส ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมและหนาที่

พลเมือง 

 History, physical characte-

ristics, ecology, society, economy, 

cultures, and ways of life of Songkhla 

นํารายวิชาการศึกษาเพื่อ

พัฒนาทองถิ่นมาบูรณาการ

ใหม เพื่อใหนักศึกษามีความ

เขาใจ และเรียนรูพื้นที่ของ

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และ

มี ค ว า ม รู  ค ว า ม เ ข า ใ จ

เกี่ยวกับหนาที่ความเปน

พลเมืองที่ดีของสังคมและ

เขาใจประชาธิปไตยอยาง

แทจริง 
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การเปลี่ยนแปลง 

lake. A case study of Royal Project. 

Educate students to have public 

mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

2500310  กฎหมายในชีวิต 3(3-0-6) 

 ประจําวัน  

 Law in Daily Life 

 ความหมายและลักษณะของ

กฎหมาย ความ สําคัญของกฎหมายตอ

บุคคลและสังคมประเภทและที่มาของ

กฎหมาย หลักทั่วไปอื่น ๆ ของกฎหมาย

หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 เพ่ือคุณภาพชีวิต  

 Fundamental Law for  

 Quality of Life  

 วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิ

มนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ดานการปองกันการทุจริต  

 Evolution of the Law, 

human rights, constitutional Law and 

fundamental rights, emphasizing, on 

Laws related to student Life,and 

educate students to have virtue, 

morality, and corruption prevention. 
 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ชื่ อวิ ชา 

ก ลุ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

สังคมศาสตรเปนกลุมวิชา

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร   และมีการ

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500311 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 

 ASEAN Studies 

 ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป น ม า  ค ว า ม

หลากหลายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

แล ะวั ฒน ธร รม ขอ งป ระ เท ศส มา ชิ ก

ประชาคมอาเซียน พัฒนาการการรวมตัว

ของประชาคมอาเซียน กลไก กฎบัตร ความ

รวมมือของประเทศสมาชิกและเขตการคา

เสรีอา เซียน อาเซียนในปจจุบัน  และ

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม

อาเซียน ผลกระทบ ความพรอมและการ

ปรับตัวของสังคมไทยในประชาคมอาเซียน 

 

GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 ASEAN Ways 

 พัฒนาการความรวมมือของ

ประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท

ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน

ทามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

 Development of ASEAN 

Community, its status and role in the 

current world in politic, economic, 

social and cultural dimensions, self-

adjustment of Thailand in ASEAN 

context and sustainable develop-ment. 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ชื่ อวิ ชา 

ก ลุ ม วิ ช า จ า ก ก ลุ ม วิ ช า

สังคมศาสตรเปนกลุมวิชา

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร และมีการปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

1000308 กีฬาและการออก 3(2-2-5) 

 กําลังกายเพื่อสุขภาพ    

 Sports and Exercise for  

 Health 

 หลักการของวิทยาศาสตร การ

กีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเกี่ยวกับ

กิจกรรมทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพ

ทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพและการทดสอบ

ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ย  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต

วิทยาศาสตรการกีฬาในการเลนกีฬาและ 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่

เปนพื้นฐานในการเลนกีฬาและการออก

กําลังกายตามวิถีไทยและสากล 

 

3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

GES0702 การดูแลสุขภาพ 3(2-2-5) 

 แบบบูรณาการ  

 Integrated Health Care  

 ความหมายและองคประกอบ

ของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

ดานอาหาร การออกกําลังกาย และการ

จัดการความเครียด เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่

ดีตลอดจนการแกไขความเชื่อที่ผิดทางดาน

สุขภาพ  

 Definition and composi-

tion of wellness, integrated health 

care exercises and stress 

management, improvement of the 

quality of life and right views of 

wellness. 
 

 

 

นํารายวิชากีฬาและการออก

กําลั งกายเพื่อสุขภาพมา

บูรณาการ แลวเปลี่ยนรหัส

วิชา ชื่อวิชา และคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อใหนักศึกษามี

ความรู ความเขาใจในเรื่อง

การดูแลสุขภาพเพื่อใหมี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

4000305 วิทยาศาสตรเพ่ือ 3(3-0-6) 

 คุณภาพชีวิต  

 Science for Quality  

 of Life   

 ความหมายของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร 

กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 

ความหมายขององคประกอบของคุณภาพ

ชีวิต สุขภาพซึ่งเปนองคประกอบรากฐาน

ของคุณภาพชีวิตผลกระทบของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีตอคุณภาพชีวิตของบุคคล

และชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000306 การคิดและ 3(2-2-5) 

 การตัดสินใจ  

 Thinking and Decision  

 Making 

 กระบวนการคิดของมนุษย 

GES0501 วิเคราะหการคิด 3(2-2-5) 

 Thinking Analysis 

 ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด  วิ ธี คิ ด 

คณิตศาสตร เพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการวิเคราะหและนําเสนอขอมลู 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ชื่ อวิ ชา 

แล ะคํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า

เพื่อใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจ และสามารถนํา

เทคโนโลยีมาใชในวิเคราะห
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เทคนิควิธีการคิดแบบตาง ๆ การวิเคราะห

ขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการให

เหตุผล กระบวนการตัดสินใจและการใช

คณิตศาสตร เพื่อการแกปญหาและการ

ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

 Thinking process, ways of 

thinking, Mathematics decision 

making, information technology for 

data analysis and presentation. 
 

ขอมูลได 

4000307  เทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 สารสนเทศเพ่ือชีวิต  

 Information Technology  

 for Life 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอ

ชีวิตและสังคมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณคอมพิวเตอรการประมวลผลขอมูล

การจัดการและการใชงานขอมูลการใช

โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต การ

สืบคนขอมูลการแสวงหาความรูการสื่อสาร

ขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรระบบ

ฐานขอมูลและแหลงขอมูลอื่น ๆ การเคารพ

กฎหมายและสิทธิทางปญญา 
 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

 Life and Technology 

 เทคโนโลยี ในชีวิตประจําวัน 

ผลกระทบจากเทคโนโลยี  ความมั่นคง 

จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 

 Technology in daily life, 

technology effects, security, ethics 

and computer laws. 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ชื่ อวิ ชา 

แล ะคํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า

เพื่อใหนักศึกษา มีความรู

ความเขาใจและรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน

และการใชสารสนเทศตาม

กฎหมายและจริยธรรม 

4000309 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-6) 

 Life and Energy 

 ความสัมพันธระหวางพลังงาน

กับการดํารงชีวิต ปฏิสัมพันธระหวางสสาร

และพลังงาน รูปแบบของพลังงานและการ

เปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอ

ชีวิตและสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทนการ

อนุรักษพลังงาน 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000311 อนามัยการ 3(3-0-6) 

 เจริญพันธุ  

 Reproductive Health 

 ความหมาย ความเปนมา และ

ขอบ ข า ยข อ ง อน ามั ย ก า ร เ จ ริ ญ พั น ธุ 

สถานการณ และแนวโนมด านอนามั ย  

การเจริญพันธุ การเลือกคูครอง การเตรียม

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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แตงงาน การแตงงาน การสรางเสริมสุขภาพ

ค ร อ บ ค รั ว  ก า ร ว า ง แ ผ น ค ร อ บ ค รั ว  

การเตรียมตัวเปนพอ-แม การดูแลสุขภาพแม

ตลอดการตั้งครรภคลอด หลังคลอด และ

การดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก 
 

4000312 อาหารและ 3(3-0-6) 

 โภชนาการเบื้องตน  

 Introduction to Food and  

 Nutrition 

 ความหมาย ความสําคัญของ

อาหารและโภชนาการตอสุขภาพ อาหาร

หลัก 5 หมู สารอาหาร ขอปฏิบัติการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ภาวะ

โภชนาการ ความตองการพลังงานและ

สารอาหารของรางกาย การเลือกซื้ออาหาร 

หลักในการประกอบอาหารพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค 

GES0701 อาหารและ 3(3-0-6) 

 โภชนาการเบื้องตน  

 Introduction to Food  

 and Nutrition 

 อาหารและโภชนาการ ความ

ตองการพลังงานและสารอาหารของรางกาย 

ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพท่ีดี สภาวะอาหารและโภชนาการใน

ปจจุบัน 

 Food and nutrition, nutrient 

requirements, nutritional status, food 

consumption for wellness, situation of 

food and nutrition. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมีการ

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000313 วิทยาศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6)

 Local Science 

 บริบทของแหลงเรียนรูในทองถิ่น

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ปฏิบัติการสํารวจ

ทั่วไป คนหาองคความรูหรือสาระการเรียนรู

ตาง ๆ แบบมีสวนรวม นําขอมูลที่ไดมาวาง

แผนการดําเนินงาน ปฏิบัติการตามแผน 

ประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล สามารถ

นําผลที่ไดมาสรางบทเรียนวิทยาศาสตร

ทองถิ่น  
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000314 วิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

 ระบบโลก  

 Earth System Science 

 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบใน

สภาพธรรมชาติ  ความ เชื่ อม โย งของ

องค ประกอบที่ สํ า คัญของโลก  ได แก  

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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การเปลี่ยนแปลง 

ดานธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร 

สมุทรศาสตร รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ

การ เปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล อมตาม

ธรรมชาติ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การ

อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

อย า งยั่ ง ยื น  โ ดย ใช ก ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
 

4000315 สารเคมีและยา 3(3-0-6) 

 ในชีวิตประจําวัน 

 Chemical and Drugs in  

 Daily Life 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารเคมี

และยา รวมถึงเครื่องสําอาง และยาจาก

สมุนไพรที่ใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของ

กับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการ

จัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ

และสิ่งแวดลอม 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000316 สิ่งแวดลอมใน 3(3-0-6) 

 ชีวิตประจําวัน  

 Environment in Daily Life 

 ความรู เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ดานน้ํา อากาศ 

เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย พลังงาน 

การอนุรักษ และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม 

ที่เกี่ยวของกับชีวิต การปองกันผลกระทบ 

และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Life and Environment 

 ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ

มลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันรวมถึง

การอนุรักษและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม

เ พื่ อ ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ 

ความสัมพันธ ระหวางพลั งงานกับการ

ดํ า ร งชี วิ ต  หลั กก ารอนุ รั กษพลั ง ง าน

การศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพ

ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

ตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เพื่อนําไปสูแนวทางการวิเคราะหสังเคราะห

เชื่อมโยงไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง  

 Knowledge of environment 

in daily life, environmental 

preservation and technologies for 

the prevention and control of 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ชื่ อวิ ชา 

และมีการปรับคําอธิบาย

รายวิชาใหมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

pollution, relations between energy 

and life, principle of energy 

conservation, Earth and Nature 

System, environmental changes and 

natural disasters, environmental 

solutions in real life. 
 

4000317 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 Plant for Life 

 ความสําคัญและคุณคาของพืช

พรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืช

พรรณภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชน

จากพืชพรรณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การ

อนุรักษและการพัฒนาพืชพรรณ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

4000318 เกษตรเพ่ือ 3(3-0-6) 

 คุณภาพชีวิต  

 Agriculture for Quality of  

 Life 

 ความสําคัญของการเกษตรใน

ชีวิตประจําวัน การใชความรูทางการเกษตร 

ทั้งการปลูก เลี้ยงสัตว ประมง และการแปร

รูปเพื่อผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบ

อาชีพเสริม เละเพื่อนันทนาการ มีความ

เขาใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิต 

ที่ด ี
 

GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 Agriculture for Life 

 การเกษตรในชีวิตประจําวัน 

เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 

แ ล ะ ค ว า ม ก า ว ห น า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี 

การเกษตร 

 Agriculture in daily life, 

agriculture for recreation, safe 

agriculture, revolution in agricultural 

technology. 

 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ชื่ อวิ ชา 

และมีการปรับคําอธิบาย

รายวิชาใหมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

4000319 สุขภาพจิตใน 3(3-0-6) 

 ชีวิตประจําวัน  

 Mental Health in  

 Daily Life 

 ความหมายและความสําคัญของ

สุขภาพจิต  ปญหาสุขภาพจิตและการ

ปองกันแกไข การวิเคราะห การปรับปรุง

ตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของ

สุขภาพจิตตอสุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติ

แ ล ะ ก า ร ป อ ง กั น แ ก ไ ข  ก า ร ส ง เ ส ริ ม

สุขภาพจิต 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

 

 GES0801 งานชางในชีวิต 3(2-2-5) 

 ประจําวัน  

 Jobs on a Daily Basis 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช

เครื่ องมือช างพื้นฐาน การบํารุ งรั กษา

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและ

สํานักงานระบบสุขภัณฑ ระบบแสงสวาง 

การตอวัสดุ และการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช 

 Study and practice on   

the use of basic hand tools,         

the maintenance of electrical 

equipments in the home and office, 

the sanitary system, the lighting 

system, the materials linkage, and 

the value-added materials. 
 

เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า นี้ เ พื่ อ ใ ห

นั กศึ กษามี ค วาม  ความ

เขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือชาง

และสามารถนําไปปฏิบัติได

อยางเหมาะสม 

 

2.4 หมวดวชิาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 กาํหนดให้เรียนไม่นอ้ยกวา่ 98 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเนื�อหาและกลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ สาํหรับหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559 กาํหนดให้เรียนไม่นอ้ยกวา่ 91 หน่วยกิต ใน

หมวดวชิาเฉพาะมีการจดักลุ่มวิชาเนื�อหาใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาเนื�อหาและกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

โดยมีรายละเอียด ดงันี�  
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  98  หนวยกิต 

   กลุมวิชาเนื้อหา   90  หนวยกิต 

     วิชาแกน   15  หนวยกิต  

     วิชาเนื้อหาบังคับ  57  หนวยกิต 

     วิชาเนื้อหาเลือก  18  หนวยกิต 

   กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   8  หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  91  หนวยกิต 

   กลุมวิชาแกน   12  หนวยกิต 

   กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 71  หนวยกิต 

     บังคับเรียน   56  หนวยกิต 

     เลือกเรียน ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

   กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   8  หนวยกิต 

 

รายละเอียดการปรับปรุงกลุ่มวชิาเฉพาะในโครงสร้างหลกัสูตร มีดงันี�  
 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลการปรับปรุง 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ 

เรียนไมนอยกวา 98 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ 

เรียนไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

 

1. กลุมวิชาเนื้อหา 90 หนวยกิต 

1.1 วิชาแกน 15 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต  

4571401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 

อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว และการประยุกต 

4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I 

ลิมิตและความตอ เนื่ องของฟ งกชัน 

อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

Limits and continuity of functions; 

derivatives of single variable function and 

applications and integrals of single variable 

function and applications. 

ปรับปรุงโดยโปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร 

4611401 โครงสรางดิสครีต 3(3-0-6) 

 Discrete Structure 

ต ร ร ก แ ล ะ ก า ร พิ สู จ น  เ ซ ต 

ความสัมพันธ และฟงกชันตาง ๆ แนวคิดของการ

ออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี ทฤษฎี

จํานวน การเรียกซ้ํา การนับ เทคนิคการนับชั้นสูง 

ทฤษฎีกราฟ และตนไมเบื้องตน พีชคณิตแบบบูล 

การสรางตัวแบบการคํานวณ ความนาจะเปนแบบ

ไมตอเนื่อง 

4611421 โครงสรางดิสครีต 3(2-2-5) 

 Discrete Structure 

ตรรกและการพิสูจน เซต ความสัมพันธ 

ฟงกชัน ทฤษฎีกราฟ และตนไมเบื้องตน ระบบเชิง

พีชคณิต เมทริกซ ทฤษฎีจํานวน และการวิเคราะห

เชิงการจัด หลักการนับ การเรียกซ้ํา พีชคณิตแบบบูล

และประตูสัญญาณตรรกะ  

Logic and method of proof; sets, 

relations and functions, graph theory and 

basic tree; algebraic systems, matrix, 

ปรับเนื้อหาใหครอบคลุม

มากขึ้น และใหมีช่ัวโมง

ปฏิบัติการเพื่อให

สอดคลองกับเนื้อหาที่

เพิ่มขึ้น 
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numbers theory and combinatorial analysis, 

counting principle, recursion, boolean 

algebraic and logic gates. 

4612402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร

 3(2-2-5) 

 Statistics for Computer 

Science 

การประยุกตงานทางสถิติสําหรับดาน

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ การแจก

แจง ความนาจะเปน วิธีกําลังสองนอยที่สุด การ

กระจาย การสุม ตัวอยางการกระจาย การ

ทดสอบสมมติฐาน การประมาณคา การวิเคราะห

การถดถอย การวิเคราะหสหสัมพันธ 

4612422 สถิติสํ าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร

 3(2-2-5) 

 Statistics for Computer Science 

การวัดการกระจาย ความนาจะเปน  การ

แจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงของการสุม

ตัวอยาง วิธีกําลังสองนอยที่สุด การทดสอบสมมติฐาน 

การประมาณคา การวิ เคราะหการถดถอยและ

สหสัมพันธ การประยุกตใชงานซอฟตแวรทางสถิติ 

Measures of dispersion, 

probability, probability distribution, sampling 

distribution, least-square method, test 

hypothesis, estimation, regression and 

correlation; and applications of statistical 

software. 

เพิ่มเนื้อหาการประยุกตใช

งานทางสถิติ 

4612404 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Numerical Computing for 

Computer Science  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคํานวณใน

คอมพิวเตอร การหารากของสมการ การประมาณ

คาในชวงเมทริกซและระบบสมการเชิงเสน การ

หารากของระบบสมการที่ไมเปนแบบเชิงเสน การ

ประมาณคา การหาคาอนุพันธ การหาคาปริพันธ

เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธสามัญ ระบบสมการ

เชิงอนุพันธ ปญหาคาขอบของระบบสมการเชิง

อนุพันธสามัญ 

4612425 วิ ธี ก า รคํ านวณเชิ ง ตั ว เ ลขสํ าหรั บ

วิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Numerical Computing for 

Computer Science 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคํานวณใน

คอมพิวเตอร การหารากของสมการที่ไมเปนเชิงเสน 

การหารากของสมการพหุนาม และการหาผลเฉลย

ของระบบสมการพีชคณิตเชิงเสน การประมาณคา

ในชวงโดยพหุนามและการประมาณแบบกําลังสอง

นอยสุด การหาคาอนุพันธและคาปริพันธเชิงตัวเลข 

สมการเชิงอนุพันธสามัญ และปญหาคาขอบของ

สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

Introduction to computer 

calculations, roots of non-linear equation, roots 

of polynomial equations and system of linear 

algebraic equations, polynomial interpolation 

and least-squares approximation, numerical 

differentiation and numerical integration, 

ordinary differential equation and boundary-

ปรับเนื้อหาในสวนของการ

แกปญหาคาขอบของ

สมการเชิงอนุพันธ โดย

เนนเฉพาะสมการเชิง

อนุพันธสามัญ จากเดิมที่

มองปญหาคาขอบทั้ง

ระบบซึ่งทําใหเนื้อหาเยอะ

เกินไปไมเหมาะกับ

ระยะเวลาที่ใชสอน 
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value problems of ordinary differential equation. 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental of Mathematics 

ระบบจํานวนจริง ฟงกชันและกราฟ 

ฟ งก ชันพีชคณิต  ฟ งก ชันอดิ ศัย  เรขาคณิต

วิเคราะห ลําดับและอนุกรม 

ยกเลิกรายวิชานี ้ เนื้อหาใกลเคียงกับวิชา

โครงสรางดิสครีต 

1.2 วิชาเนื้อหาบังคับ 57 หนวยกิต 2. กลุมวิชาเฉพาะดาน 71 หนวยกิต 

บังคับเรียน 56 หนวยกิต 

 

       1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบ

สารสนเทศ 

 

4612101 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design 

แ น ว คิ ด ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ

สารสนเทศขององคการ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

และขั้ นตอนพัฒนาระบบงาน  การสํ า รวจ

ระบบงานปจจุบัน การสํารวจความตองการของ

ผูใช การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การ

นําแบบเพื่อไปประยุกตใชและบํารุงรักษา 

4613121 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design 

ประเภทของระบบสารสนเทศ วิธีการใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ การกําหนดปญหาและ

การศึกษาความเปนไปได  การรวบรวมและการ

วิเคราะหความตองการ โมเดลการจําลองขอมูล และ

การออกแบบระบบ การออกแบบฐานขอมูล การ

ออกแบบการนําเขาขอมูลและการนําเสนอขอมูล การ

ออกแบบการปฏิสัมพันธ แนวคิดการวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุ 

Type of information systems, 

information systems development 

methodology, problems defining and feasibility 

study, requirement collection and analysis, 

data modeling, system design, database design, 

input and output design, interaction design, 

object-oriented analysis and design concept. 

เพิ่มเนื้อหาเรื่องระบบ

สารสนเทศ และแนวคิด

การวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุตาม

คําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒ ิและปรับ

คําอธิบายเนื้อหาอื่น ๆ ให

ชัดเจน 

4614102 กฎหมายและจริยธรรมทาง

คอมพิวเตอร 2(2-0-4) 

 Law and Ethics in Computer 

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร บทบาท

ของวิชาชีพดานคอมพิวเตอรที่มีตอสังคมรวมถึง

จรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ ผลกระทบของ

เทคโนโลยีตอสังคม กฎหมายที่ เกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอร อาชญากรรมคอมพิวเตอร การใช

4614122 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร

 2(2-0-4) 

Law and Ethics in Computer 

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร บทบาทของ

วิชาชีพดานคอมพิวเตอรที่มีตอสังคม ผลกระทบของ

เทคโนโลยีตอสังคมและสิ่ งแวดลอม กฎหมายที่

เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร อาชญากรรมคอมพิวเตอร 

การใชงานคอมพิวเตอรผิดวัตถุประสงค การวิเคราะห

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ

ผลกระทบของเทคโนโลยี

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ตามคําแนะนาํของ

ผูทรงคุณวุฒ ิ
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งานคอมพิวเตอรผิดวัตถุประสงค การวิเคราะห

ปญหาจริยธรรมดานคอมพิวเตอร 

ปญหาจริยธรรมดานคอมพิวเตอร 

Computer ethics, the role of 

computer professionals in society, the 

impact of technology to society and 

environment, computer’s laws, computer 

crime, computer abuse and computer ethics 

problem analysis. 

       2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  

 4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงส

เบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Internet of 

Things Programming 

การออกแบบ และการโปรแกรมบน

อุปกรณของแพลทฟอรมอินเทอร เน็ตออฟธิงส 

หลักการ เชื่ อมตอกับอินเทอร เน็ตและอุปกรณ

ภายนอก 

Designing and programming with the 

devices using Internet of Things platforms, 

principle of interfacing between Internet and 

external devices. 

เพิ่มวิชาใหมตาม

คําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒิและความ

เห็นชอบของผูรับผิดชอบ

หลักสตูร โดยมีเนื้อหาที่

เหมาะสมกับเทคโนโลยี

สมัยใหม 

 4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

 3(2-2-5) 

 Web Application Development 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321  

การแกปญหาและ 

การโปรแกรมเบื้องตน 

เทคโนโลยีเว็บ สวนประสานผูใชบนเว็บ 

การ เชื่ อมตอฐานขอมูล การจัดการขอมูลและ

ประมวลผลขอมูล การสรางแผนภูมิ การรายงานและ

พิมพ การสํารองและกูคืนฐานขอมูล การใชทริกเกอร

และการทดสอบความตรง 

Web technology, web user 

interface, database connection, data 

manipulation and data processing, chart, 

report and printing, backup; and recovery, 

trigger and validate testing. 

เพิ่มวิชาใหมตามความเห็น

ชอบของผูรับผิดชอบ

หลักสตูร โดยมีเนื้อหาที่

เหมาะสมกับเทคโนโลยี

สมัยใหม และสอดคลอง

กับมาตรฐาน ACM 
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       3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  

4611301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1

 3(2-2-5) 

 Computer Programming I 

แนวความคิ ดพื้ นฐ านของภาษา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร 

ตัวดําเนินการ นิพจน ฟงกชันมาตรฐานเกี่ยวกับ

การรับเขาและสงออกขอมูล คําสั่งควบคุม การ

สรางฟงกชัน แถวลําดับประเภทมิติเดียวและ

หลายมิติ  การออกแบบโปรแกรม การแก

จุดบกพรองโปรแกรม 

4611321 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน

 3(2-2-5) 

 Problem Solving and Basic 

Programming 

หลักการแกปญหาโดยใชขั้ นตอนวิธี 

เครื่องมือในการเขียนขั้นตอนวิธี วงจรการพัฒนา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง คําสั่งควบคุม 

และแถวลําดับ 

Problem solving with algorithms, 

tools that describe algorithms, program 

development life cycle, structured 

programming, control statement, and array. 

เปลี่ยนชื่อใหครอบคลุม

เนื้อหา และปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหสั้น

และกระชับโดยยังคง

ครอบคลมุเนื้อหาหลักเดมิ 

4611302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2

 3(2-2-5) 

 Computer Programming II 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611301  

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 1 

ทบทวนโครงสรางควบคุม แถวลําดับ 

รูปแบบของโปรแกรมยอย ฟงกชันเรียกตัวเอง ตัว

ชี้และการประยุกตใช แฟมขอมูลและสารบบ การ

เขียนโปรแกรมที่ใชงานไดจริง 

4611322 การโปรแกรมคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 

 Computer Programming 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321  

การแกปญหาและ 

การโปรแกรมเบื้องตน 

โปรแกรมยอย ฟงกชันเรียกตัวเอง ตัวชี้

และการประยุกตใช การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ

ไฟล 

Subprogram, recursion, pointer 

and its application; and file handling 

program. 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

สั้นและกระชับโดยยังคง

เนื้อหาเดมิ 

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object-Oriented Programming 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611301  

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 1 

แนวคิดในการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมโดยใชหลักการเชิงวัตถุ การกําหนด

คลาสและชนิดขอมูล การถายทอดคุณลักษณะ

ของคลาส การควบคุมการเขาถึงขอมูล การเขียน

โปรแกรมเพื่อติดตอกับฐานขอมูล หรือการเขียน

โปรแกรมแบบวิชวล รูปแบบการเขียนโปรแกรม

เพื่อตอบสนองตอเหตุการณโดยเนนฝกทักษะการ

4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object-Oriented Programming 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321  

การแกปญหาและ 

การโปรแกรมเบื้องตน 

แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียน

โปรแกรมโดยใชภาษาเชิงวัตถุ การสรางสวนตอ

ประสานกราฟกกับผู ใช  การเขียนโปรแกรมเชิง

เหตุการณ และการเขียนโปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูล 

Object-oriented programming 

concepts, programming using object-oriented 

languages, creating graphical user interfaces, 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

สั้นและกระชับ โดย

กลาวถึงเฉพาะหัวขอหลัก 

ไมแจกแจงรายละเอียด 



 139 มคอ.2 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผลการปรับปรุง 

เขียนโปรแกรมที่ดี การใชงาน และการบํารุงรักษา

โปรแกรม 

event-driven programming and database 

connection programming. 

4612303 การวิเคราะหและออกแบบ 

ขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 

 Algorithm Analysis and Design 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 461240 

โครงสรางขอมูล 

แนวคิ ด เ กี่ ย วกั บขั้ นตอนวิ ธี แล ะ

โครงสรางขอมูลพื้นฐาน การเรียงลําดับ การ

ออกแบบข้ันตอนวิธี ลักษณะการวิเคราะหขั้นตอน

วิธี วิธีวิเคราะหขั้นตอนวิธี เทคนิคการออกแบบ

ขั้นตอนวิธ ี

4612324 ขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 

 Algorithms 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612423 โครงสราง

ขอมลู 

โครงสรางขอมูลแบบรายการโยง การ

เรียงลําดับ และการคนหา แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนวิธี 

การเลือกข้ันตอนที่เหมาะสมตามประเภทปญหา การ

แกปญหาดวยวิธีเชิงละโมภ การโปรแกรมแบบพลวัต 

การสุม และการวัดประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธ ี

Linked list data structure, sort, and 

search. Algorithm concept, the algorithm chosen 

for each problem types: greedy algorithm, 

dynamic programming, randomization and 

measuring efficiency of algorithm. 

ปรับชื่อและคําอธิบาย

รายวิชาตามความเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิและ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดย

ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับ

ขั้นตอนวิธีใหชัดเจน เพิ่ม

เรื่องการวัดประสิทธิภาพ

ของข้ันตอนวิธี 

       4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานระบบ  

4612404 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Structure 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611301  

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 2 

โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน ไดแก 

แถวลําดับ ตัวชี้  กองซอน และคิว โครงสราง

ขอมูลแบบไมเชิงเสน ไดแก ตนไม และกราฟ การ

เรียงลําดับ การคนหา 

4612423 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Structures 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321  

การแกปญหาและ 

การโปรแกรมเบื้องตน 

การออกแบบและการจัดการโครงสราง

ขอมูลภายในคอมพิวเตอร ไดแก แถวลําดับ กองซอน 

แถวคอย รายการ ตนไม กราฟ การเรียงลําดับ และ

การคนหา 

Design and manipulate data 

structure in computer: array, stack, queue, 

list, tree, graph, sort and search 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ตามความเห็นของผูสอน 

โดยเนื้อหาหลักยังคงเดิม 

4613409 การสื่อสารขอมลูและเครือขาย

คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Data Communication and 

Computer Network 

หลักและกระบวนการพื้นฐานของการ

สื่อสารขอมูล การรับสงขอมูลแบบแอนาลอกและ

แบบดิจิทัล อุปกรณสถาปตยกรรม การเขารหัส

4612424 การสื่อสารขอมลูและเครือขาย

คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Data Communication and 

Computer Network 

หลักและกระบวนการพื้นฐานของการ

สื่อสารขอมูล การรับสงขอมูลแบบแอนาลอกและแบบ

ดิจิทัล การเขารหัสขอมูล การควบคุมขอผิดพลาด 

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดย

มุงเนนเนื้อหาเกี่ยวกับ

ระบบของการสื่อสาร

โดยรวม ตามหลักทฤษฎี

ของการสื่อสารขอมูล 
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ขอมูลและการสงรหัสขอมูล วิธีการตรวจสอบ

ความผิดพลาดและวิธีการแกไข การสื่อสาร

โปรโตคอลแบบอะซิ งโครนัส  การ เชื่อมตอ

โปรโตคอลแบบซิ ง โครนัส  เทคโนโลยีและ

สถาปตยกรรมของระบบเครือขาย และเครือขาย

ไรสาย 

การควบคุมการไหลของขอมูลและการผสมสัญญาณ 

การส งข อมู ลแบบซิ ง โครนัสและอะซิ ง โครนัส  

เทคโนโลยีและสถาปตยกรรมของระบบเครือขาย  

เครือขายไรสาย 

Principles and process of 

communication, analog and digital data 

communications, data encoding, error 

control, data flow control and multiplexing, 

asynchronous and synchronous data 

transmission, technology and network system 

architectures, wireless network. 

4613203 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction 

หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย 

ปจจัยดานมนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ 

กระบวนการรับรู ผลศึกษาความใชงานได สภาวะ

แวดลอมของการใชงาน แนวทางการออกแบบ

ระบบที่มีมนุษย เปนศูนยกลาง แนวทางการ

ปร ะ เ มิ น ผ ล  ก า รพั ฒ นา วิ ธี ติ ด ต อ ผู ใ ช ที่ มี

ประสิทธิผล มาตรฐานด านความใช งานได 

เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธ

กับการใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรอง

ในการรับรู  การฝกปฏิบัติ  การทดลอง การ

ออกแบบส วนติ ดต อผู ใ ช ของอุ ปกรณ และ

ซอฟตแวร 

4612426 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction 

ปจจัยมนุษย แนวคิดการออกแบบสวน

ประสานผูใชโดยคํานึงถึงศักยภาพของมนุษยและ

คอมพิวเตอร  แบบจําลองการสวนประสานผู ใช 

จิตวิทยาผู ใชและวิทยาการรับรู  เทคโนโลยีดาน

อุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธกับการใชงานของ

มนุษย  การประเมินคุณภาพส วนประสานผู ใช 

เครื่ องมือชวยออกแบบสวนประสานผู ใช  ส วน

ประสานผูใชในอุปกรณเคลื่อนท่ี 

The human factor, the concept of 

user interface design; which computer and 

human potential being considered, user 

interface model, user psychology and 

perception science, hardware technology 

and human interaction system, user interface 

evaluation, user interface design tools and 

mobile device user interface. 

ปรับคําอธิบายรายวิชา

ตามความเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒ ิโดยรวบ

เนื้อหาใหกระชับ รวมถึง

เจาะจงกลาวถึงเรื่อง

จิตวิทยาและวิทยาการ

รับรู และการประเมิน

คุณภาพสวนประสานผูใช 

4613408 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating Systems 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612501 

สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 

วิวัฒนาการ องคประกอบ หนาที่  

4613427 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating Systems 

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ แนวคิด

หลักของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและการ

จัดการกระบวนการ การจัดการหนวยความจํา การ

จัดการอุปกรณรับเข าและส งออก การจัดการ

เอารายวิชาที่ตองเรยีนมา

กอนออกตามความเห็น

ของผูรับผิดชอบหลักสตูร

เพื่อใหจัดการเรียนการ

สอนไดงายขึ้น และตดั

เนื้อหาเรื่องความปลอดภัย
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และลักษณะการทํางานของระบบปฏิบัติการ 

กระบวนการและการจัดการกระบวนการ การ

จัดการหนวยความจํา ระบบรับเขาและสงออก 

การจัดการแฟมขอมูลและสารบบ การดูแลรักษา

ความปลอดภัย ระบบมัลติโพรเซสเซอร 

แฟมขอมูลและสารบบ 

Evolution of operating systems, 

core concepts of operating systems, 

processes and processes management, 

memory management, input and output 

device management, file and directory 

management. 

และมลัตโิพรเซสเซอรออก

เนื่องจากไมใชเนื้อหาหลัก

และเปลี่ยนแปลงตาม

เทคโนโลย ี

4612405 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Systems 

ความหมาย  อ งค ป ร ะกอบและ

สถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล แบบจําลอง

ฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 

การทําใหเปนบรรทัดฐาน ภาษาที่ใชในระบบ

ฐานขอมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ การรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล การรักษาความถูกตองของ

ขอมูล ความเชื่อถือได และความคงสภาพของ

ขอมูล ประยุกตการออกแบบ และสรางฐานขอมูล

บนระบบฐานขอมูลที่เลือกมา 

4613428 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Systems 

แ น ว คิ ด ข อ ง ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล 

องคประกอบและสถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล 

แบบจําลองฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบ

ฐานขอมูล นอรมัลไลเซชัน ภาษาที่ ใชในระบบ

ฐานขอมูล ความคงสภาพของฐานขอมูล การรักษา

ความปลอดภัยของฐานขอมูล 

The concept of a database 

system, database system element and 

architectures, database models, database 

analysis and design, normalization, database 

language, database integrity and database 

security. 

ตัดเนื้อหาเรื่องพชีคณิตเชิง

สัมพันธ และปรับ

คําอธิบายรายวิชาให

กระชับโดยผูสอน โดย

ไดรับคําแนะนําจาก

ผูทรงคุณวุฒ ิ

       5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 

 

4612501 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร3(2-2-5) 

 Computer Architecture 

ตรรกะและการแทนขอมูลในทาง

ดิจิทัล แนวคิดพื้นฐานของสถาปตยกรรมและ

โครงสรางของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมและ

โครงสรางของหนวยประมวลผลกลาง การ

เชื่อมตอและการติดตอ สถาปตยกรรมของ

หนวยความจํา องคประกอบเชิงโครงสรางของ

คอมพิ ว เตอร  โครงสร า งแบบหลายหน วย

ประมวลผลและแบบอื่น ๆ 

4612521 องคประกอบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Organization and 

Architecture 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร และโครงสรางของคอมพิวเตอร ประตู

สัญญาณตรรกะ วงจรสัญญาณตรรกะ รีจิสเตอร 

ระบบคอมพิวเตอร หนวยคํานวณและตรรกะ หนวย

ประมวลผลกลาง  หน วยควบคุ ม  และหน ว ย

ประมวลผลแบบขนาน 

Fundamentals of computer 

architecture and computer organization, logic 

gate, logic circuit, register, computer system, 

ปรับชื่อและคําอธิบาย

รายวิชาตามความเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิและความ

เห็นชอบของผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 
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computer arithmetic and logic unit, central 

processing unit , control unit  and parallel 

processing. 

       6) กลุมบูรณาการ  

 4611621 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน

 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Science 

ขอบเขตองค ค วามรู ท างวิทยาการ

คอมพิวเตอร หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอรและ

แนวคิดการโปรแกรม การแกปญหา แนวคิดดิจิทัล

เบื้องตน แนวคิดดานโครงสรางขอมูล แนวคิดเชิงวัตถุ 

ภาษาคอมพิวเตอร หลักความมั่นคงปลอดภัยทาง

คอมพิวเตอร 

Computer science body of 

knowledge, computer science and 

programming concept, problem solving, basic 

digital concept, data structure concept, 

Object-oriented concept, computer language 

and computer security concept. 

เปนวิชาใหม เพื่อให

นักศึกษาเห็นภาพรวมของ

องคความรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร พรอมทั้งเปน

การปูพื้นฐานความรูใหกับ

นักศึกษา และสอดคลอง

กับมาตรฐาน ACM 

เดิมเปนวิชาเนื้อหาเลือก 

4613604 การเปนผูประกอบการทาง

คอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Entrepreneurship 

ความหมาย และคุณสมบั ติ ของ

ผูประกอบการ ประเภทของการประกอบการและ

องคประกอบพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทาง

คอมพิวเตอร การดําเนินการจัดตั้งองคการธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบธุรกิจ การประยุกต ใชความรู ทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อเปนแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจ 

4613622 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร

 3(3-0-6) 

 Computer Entrepreneurship 

ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

ผูประกอบการ ประเภทของการประกอบการและ

องคประกอบพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทาง

คอมพิวเตอร การดําเนินการจัดตั้งองคการธุรกิจทาง

คอมพิวเตอร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ

ธุ ร กิ จ  กา รประยุ กต ใ ช ค ว าม รู ท า ง วิ ทยากา ร

คอมพิวเตอรเพื่อเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจ 

Definition and properties of 

entrepreneur, type of business and basic 

element of computer business, computer 

business establishing process, related 

business laws and applying computer 

science knowledge in business. 

ปรับจากกลุมวชิาเฉพาะ

ดาน (เลือกเรียน) เปน

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

(บังคับเรียน) ตามนโยบาย

ของคณะ 
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4613603 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร

 1(1-0-2) 

 Seminar in Computer Science 

ศึกษา  คนคว า  รวบรวมเอกสาร

วิชาการและงานวิจัยใหม เกี่ยวกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร เรียบเรียง จัดทํารายงาน นําเสนอ

และอภิปราย 

4613623 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร

 1(0-3-2) 

 Seminar in Computer Science 

การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและ

งานวิจัยที่ เปนประโยชนและสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะห

ขอมูล จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายในชั้น

เรียน 

A study and collection of the 

academic documents and research journals 

that can be useful and correspond with the 

changes of the 21st century. Topics include 

editing, data analysis, report, presentation 

and discussion in the class. 

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

และไดผานการตรวจทาน

จากผูทรงคณุวุฒิแลว 

ปรับรายละเอียดหนวยกติ

ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน

ทั้งคณะ 

4612406 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Research Methodology in 

Computer Science 

พื้นฐานการศึกษาวิจัยดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร ลักษณะของปญหาดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร การสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

หลั กการ ในการทํ า วิ จั ย  และการนํ า เสนอ

ผลงานวิจัย 

4613624 วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร

 2(1-2-3) 

 Research Methodology in 

Computer Science 

ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใชใน

งานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวขอวิจัย เคาโครงวิจัย 

รายงานการวิจัย บทความวิจัย และการเผยแพรใน

รูปแบบอื่น ๆ การฝกปฏิบัติ และการสอบเคาโครง

วิจัย  เพื่อดําเนินงานวิจัยตอไปในรายวิชาวิจัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

Basic knowledge of research in 

computer science, research methodology, 

statistic for research, techniques in writing 

research topic, research proposal, research 

reports, research articles and other formats 

of publication, practices, and research 

proposal defense ; to perform research in 

course of Research  in computer science. 

ปรับชื่อและคําอธิบาย

รายวิชาและหนวยกติให

เปนมาตรฐานเดยีวกันท้ัง

คณะ 
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4612601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Architecture 

เทคนิคการอานบทความหรือขอความ

จากตําราในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร การ

เขียนและการโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

4613628 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการ

คอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

 English for Computer Science 

การอาน การฟง การพูด และการเขียน

เชิงวิชาการในสาขาวิชาคอมพิวเตอร รวมถึงการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอในชั้นเรียน และ

การพูดในท่ีประชุมวิชาการ 

Reading, listening, speaking and 

writing in academic contexts of computer 

field, including communication through e-

mails, presentations in a class, and 

conference. academic situations and 

situations related to computer field, 

including communication through e-mails in 

English and presentations in a class, in a 

group and in a conference. 

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดย

เจาะจงเรื่องทักษะทาง

ภาษาทั้ง 4 ดาน และการ

ใชภาษาอังกฤษในเชิง

วิชาการทางคอมพิวเตอร 

ทั้งดานการเขียนและการ

นําเสนอ 

4614605 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร

 3(0-6-3) 

 Project in Computer Science 

ทําการศึกษาปญหาทางคอมพิวเตอรที่

เลือกไวอยางเปนระบบ ภายใตคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษา รวมถึงการประยุกตใชแนวคิด

และเทคนิคที่เคยเรียนมา 

4614625 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร

 3(0-6-3) 

 Project in Computer Science 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613624 วิธีวิจัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

การทําโครงงานหรือการวิจัยที่ผานการ

สอบมาแลวในรายวิชาวิธีวิจัยทางทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

Performing of project or research 

according to the defensive research proposal in 

course of Research methodology in computer 

science under the advisor’s supervision. 

เพิ่มรายวิชาที่ตองเรียนมา

กอนและปรับคาํอธิบาย

รายวิชาใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันท้ังคณะ 

4613201 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

 Computer Graphics 

พื้นฐานคอมพิวเตอรกราฟกส การ

สรางรูปทรงทางเรขาคณิต เรขาคณิตเชิงคํานวณ 

การทรานฟอรม 2 มิติ และ 3 มิติ การยอ-ขยาย 

การใหแสง  การตั้ ง โม เดลกลอง  การสร า ง

ภาพเคลื่อนไหว 

ปรับเปนเลือกเรียน ปรับเปนกลุมวชิาเฉพาะ

ดาน (เลือกเรียน) โดย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

ไดรับขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒ ิ
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4613202 ระบบชาญฉลาด 3(2-2-5) 

 Intelligent Systems 

หลักการเบื้องตนของตรรกศาสตร

คลุมเครือ ทฤษฎีชุดตรรกศาสตรคลุมเครือ การ

หาเหตุผลโดยการประมาณ การประยุกต ใช

ตรรกศาสตรคลุมเครือ ระบบผูเชี่ยวชาญและการ

ประยุกตโครงขายประสาทประดิษฐและการ

ประยุ กต ใ ช ง าน  วิ ธี ก า ร คํ า น วณและกา ร

ประยุกตใชระบบชาญฉลาดในดานตาง ๆ 

ปรับเปนเลือกเรียน ปรับเปนกลุมวชิาเฉพาะ

ดาน (เลือกเรียน) โดย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

ไดรับขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒ ิ

4613307 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612101 การ

วิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 

แ น ว คิ ด วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต แ ว ร 

กระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวรแบบตาง ๆ การ

เลือกใชเครื่องมือและสิ่งแวดลอมสําหรับการ

วิศวกรรมซอฟตแวร การวิศวกรรมความตองการ 

การออกแบบซอฟตแวร และสถาปตยกรรมระบบ

ซอฟตแวรแบบตาง ๆ เทคนิคการโปรแกรม การ

ทดสอบและตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร 

การประกันคุณภาพซอฟตแวร  การจัดการ

โครงการ 

ปรับเปนเลือกเรียน ปรับเปนกลุมวชิาเฉพาะ

ดาน (เลือกเรียน) โดย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

ไดรับขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒ ิ

4613410 ความปลอดภัยของเครือขาย

 3(2-2-5) 

 Network Security 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613409  

การสื่อสารขอมลู

และเครือขาย

คอมพิวเตอร 

ความมั่ นคงและการรักษาความ

ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  

วิทยาการรหัสลับ  การกําหนดนโยบายเพื่อ

บริหารจัดการระบบเครือขายตลอดจนการ

ออกแบบระบบเครือขายและเครื่องบริการใหมี

ความมั่นคงปลอดภัย เหมาะสมกับการใชงานใน

ปรับเปนเลือกเรียน ปรับเปนกลุมวชิาเฉพาะ

ดาน (เลือกเรียน) โดย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

ไดรับขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒ ิ
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องคกร การเลือกใชเทคโนโลยีและเครื่องมือ เพื่อ

เสริมสรางความมั่นคงใหกับระบบเครือขาย 

รวมทั้งมาตรฐาน กฎระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

1.3 วิชาเนื้อหาเลือก 

เลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

     เลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

 4612522 ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร

 3(2-2-5) 

 Computer Hardware and 

Software 

หลักทฤษฎีของคอมพิวเตอรฮารดแวร 

และระบบปฏิบัติการเครื่องลูกขาย รวมทั้งอุปกรณ

ชิ้นสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร วิธีแกปญหา 

ซอม และบํารุงรักษา เครื่องมือในการจัดการอุปกรณ

เครือขาย องคประกอบของเครือขาย และการรักษา

ความปลอดภัย 

Principle of computer hardware 

and client operating systems, including 

computer hardware components; 

troubleshooting, repair, and maintenance; 

management tools; networking components 

and computer security. 

เพิ่มวิชาใหมเพื่อให

สอดคลองกับความ

ตองการของสถาน

ประกอบการและ

สอดคลองกับมาตรฐาน 

ACM 

4612304 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ

 3(2-2-5) 

 Object-Oriented Analysis and 

Design 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613308 การ

โปรแกรมเชิงวัตถ ุ

หลักการและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การ

วิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ ขั้นตอนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ การวิเคราะห

และออกแบบโดยใชยูเอ็มแอล การใชเครื่องมือใน

การวิเคราะหและออกแบบ 

4613123 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ

 3(2-2-5) 

 Object-Oriented Analysis and 

Design 

แนวคิดเชิงวัตถุ  หลักการและวิธีการ

วิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ การสรางแบบจําลอง

ระบบดวยยูเอ็มแอล ฝกใชเคสทูลในการวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุ 

Object-oriented concepts, 

principles and methods of object-oriented 

analysis and design, creating system model 

with UML, practicing to use CASE tools for 

object-oriented analysis and design. 

ตัดรายวิชาที่ตองเรียนมา

กอนเนื่องจากพิจารณา

แลวเนื้อหาไมสมัพันธ

ตอเนื่องกันมากขนาดที่

ตองเรียนมากอน 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

กระชับโดยคงเนื้อหาเดมิ 
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4613411 การจัดการระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

 Network Systems 

Management 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613409  

การสื่อสารขอมลู

และเครือขาย

คอมพิวเตอร 

มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

กับเครือขายและการจัดการเครือขาย  หลักของ

การจัดการบริหารเครือขาย วิธีการออกแบบและ

ประยุกตใชเครือขายคอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ  

การเชื่อมโยงเครือขายดวยโปรโตคอลอินเทอรเน็ต 

การรักษาความมั่นคงของเครือขาย ตรวจสอบ

ประสิทธิภาพเครือขาย ตรวจสอบปญหาเครือขาย 

ตลอดจนติดตามผูใชและการใชงานเครือขาย 

4613124 การจัดการระบบเครือขาย    3(2-2-5) 

 Network Systems Management 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612424 การสื่อสาร

ขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

การออกแบบและเทคนิคการใชงาน

เครือขาย การสรางเครือขายเสมือน การจัดเสนทาง 

การเขียนกฎควบคุม และการกําหนดไฟรวอลล  

Designs and techniques of network 

system management; virtual local area 

network; routing gateway; access control list; 

and firewall configuration 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

กระชับโดยมุงเนนแนวคิด

เรื่องการจัดการบรหิาร

จัดการเครือขายใหมคีวาม

เสถียรภาพ และเนน

เนื้อหาที่นักศึกษาสามารถ

นํามาปฏิบตัิไดจริง 

4613412 การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating Systems 

Management 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613408 ระบบ 

ปฏิบัติการ 

ความหมาย ชนิดของระบบปฏิบัติการ

แบบตาง ๆ การติดตั้งระบบปฏิบัติการตลอดจน

การตั้งคาสําหรับระบบปฏิบัติการ เชน การตั้งคา

การใชงาน การตั้งคาเครือขายระบบรักษาความ

ปลอดภัย โปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ ที่

อํ านวยความสะดวกสํ าหรับการทํางานกับ

ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งโปรแกรมประยุกต

บนระบบปฏิบัติการ การตั้งคาระบบปฏิบัติการให

มีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบไฟลบันทึกการ

เขาถึงบริการในระดับระบบปฏิบัติการ 

4613125 การจัดการระบบปฏิบัติการ    3(2-2-5) 

 Operating Systems Management 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613427 ระบบ 

ปฏิบัติการ 

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

ระบบปฏิบัติการ การตั้งคาการเริ่มตนระบบ การ

เตรียมพื้นที่และติดตั้งใชงานระบบปฏิบัติการ ระบบ

คลาวด การสํารองและกูคืนระบบ การเตรียมระบบ

ความปลอดภัย การตั้ งคาระบบปฏิบัติการใหมี

ประสิทธิภาพ และการตรวจสอบไฟลบันทึกการเขาถึง

บริการในระบบปฏิบัติการ 

Principle and classification of 

operation system, operating system's bootable 

process, disk space's preparation and operating 

system installation, cloud system, backup and 

restore, security’s preparation, tuning 

performance and management of operating 

systems’s access log. 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

กระชับโดยมุงเนนแนวคิด

เรื่องการจัดการ

ระบบปฏิบตัิการใหมี

เสถียรภาพและปลอดภัย 

และเนนเนื้อหาที่นักศึกษา

สามารถนํามาปฏิบัตไิด

จริง 
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4613205 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Mining 

ศึกษาหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ

สรางเหมืองขอมูล แรงจูงใจในการทําเหมืองขอมูล 

เทคนิคและตัวแบบ รวมถึงการประยุกตใชงาน

ทางดานการสรางเหมืองขอมูล เทคนิคการสืบคน

ขอมูล การประเมินการสืบคน 

4613223 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Mining 

หลักการเหมืองขอมูล กระบวนการ

เหมืองขอมูล การเตรียมขอมูลสําหรับการทําเหมือง

ขอมูล  เทคนิคการทํา เหมืองขอมูล ไดแก  การ

วิ เ ค ร า ะห ต ะกร า ต ล าดข อมู ล  ก า รค นห ากฎ

ความสัมพันธของขอมูล การแบงประเภทขอมูล การ

แบงกลุมขอมูลและการประยุกตใชงาน 

Data mining concepts, data mining 

process, data preparation for data mining, 

data mining techniques including market 

basket analysis, mining association rules, data 

classification, data clustering, and data 

mining applications. 

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดย

เนนกระบวนการการทํา

เหมืองขอมูล และระบุ

เทคนิคที่ใชในการทํา

เหมืองขอมูล 

4612407 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Database Systems 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612405 ระบบ

ฐานขอมูล 

สถาปตยกรรมของระบบจัดการ

ฐานขอมูล รูปแบบฐานขอมูล แบบลําดับขั้น แบบ

ขายงานและแบบสัมพัทธ กระบวนการนอมอล

ไลเซซันในฐานขอมูลแบบสัมพัทธ การออกแบบ

ฐานขอมูล ภาษาสําหรับปฏิบัติการกับฐานขอมูล 

ระบบความปลอดภัย และความเปนอันเดียวกัน

ของฐานขอมูล ฐานขอมูลแบบกระจาย 

4613224 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Management Systems 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613428 ระบบ

ฐานขอมูล 

อ็อบเจกตและการจัดการอ็อบเจกตใน

ระบบฐานขอมูล เทคนิคการบริหารฐานขอมูล ระบบ

จัดการฐานขอมูลและการประยุกตใชงาน  

Object and object management in 

database system, database administration 

techniques, database management system 

and applying. 

ปรับชื่อและคําอธิบาย

รายวิชา ตัดเนื้อหาที่

ซ้ําซอนกับรายวิชา

ฐานขอมูล เนนเนื้อหา

เกี่ยวกับการบรหิารจดัการ

ฐานขอมูลซึ่งสามารถ

นําไปประยุกตใชไดจริง 
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เดิมเปนวิชาเนื้อหาบังคับ 

4613202 ระบบชาญฉลาด 3(2-2-5) 

 Intelligent Systems 

หลักการเบื้องตนของตรรกศาสตร

คลุมเครือ ทฤษฎีชุดตรรกศาสตรคลุมเครือ การ

หาเหตุผลโดยการประมาณ การประยุกต ใช

ตรรกศาสตรคลุมเครือ ระบบผูเชี่ยวชาญและการ

ประยุกตโครงขายประสาทประดิษฐและการ

ประยุ กต ใ ช ง าน  วิ ธี ก า ร คํ า น วณและกา ร

ประยุกตใชระบบชาญฉลาดในดานตาง ๆ 

4613225 ระบบชาญฉลาด 3(2-2-5) 

 Intelligent Systems 

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบชาญ

ฉลาด แนวคิดมูลฐานและเทคนิคการสรางระบบชาญ

ฉลาด และปญญาประดิษฐ วิธีการในการคนหา การ

แกปญหาโดยการคนหาคําตอบ การประมวลผลโดย

สัญลักษณ ระบบผูเชี่ยวชาญ การจัดการความไม

แนนอนในระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบชาญฉลาดอื่นที่

เกี่ยวของ เทคนิคการคํานวณชาญฉลาด ตรรกศาสตร

คลุมเครือ โครงขายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเชิง

พันธุกรรมทางคณิตศาสตร ตัวอยางการประยุกตใช

งานระบบชาญฉลาดกับงานดานอ่ืน ๆ 

History and evolution of intelligent 

systems. Fundamental concepts and 

implementation techniques of intelligent 

systems and artificial intelligence, searching 

methods, solving problems by solution 

searching, symbolic computation, expert 

systems, uncertainty handling in expert 

systems, other related intelligent systems, 

computational intelligence techniques, fuzzy 

logic, neural networks, mathematical genetic 

algorithms, case studies of intelligence 

applications in other fields. 

ปรับเปนกลุมวชิาเฉพาะ

ดาน (เลือกเรียน) และ

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดย

กลาวถึงประวัติของระบบ

ชาญฉลาด แลวเชื่อมโยง

ไปยังเทคนิคและ

กระบวนการ พรอมกับ

เชื่อมโยงไปยังหัวขอที่

เกี่ยวของ 

เดิมเปนวิชาเนือ้หาบังคับ 

4613201 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

 Computer Graphics 

พื้นฐานคอมพิวเตอรกราฟกส การ

สรางรูปทรงทางเรขาคณิต เรขาคณิตเชิงคํานวณ 

การทรานฟอรม 2 มิติ และ 3 มิติ การยอ-ขยาย 

การใหแสง  การตั้ ง โม เดลกลอง  การสร า ง

ภาพเคลื่อนไหว 

4613226 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

 Computer Graphics 

หลักการดานคอมพิวเตอรกราฟกส ระบบ

โคออรดิเนตและขั้นตอนวิธีของเสน การทรานสฟอรม 

2 มิติ  และ 3 มิติ  กลองและฉากรับภาพ รูปทรง

พื้นฐาน วัสดุ แสงและเงา พื้นผิว และการสราง

ภาพเคลื่อนไหว 

Principles of computer graphics, 

coordinate system and line algorithms, 2D – 3D 

Transformations. Camera and projection, basic 

shapes, materials, rendering, texture and animation. 

ปรับเปนกลุมวชิาเฉพาะ

ดาน (เลือกเรียน) และ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

เพิ่มเนื้อหาเรื่องพ้ืนผิว 
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 4613227 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส

 3(2-2-5) 

 Computer Graphic Design 

หลักทฤษฎี สี เสน และภาพ การวาด

ภาพ การจัดวาง การออกแบบ ชนิดและการจัดการ

ไฟลภาพ กระบวนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การ

ประยุกตใชความรูการผลิตชิ้นงาน การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการทํางานดานกราฟก 

The theory of color, line, and 

image. Drawing, coposition, design, type and 

management of image files, process of 

electronic media production, applying 

knowledge in production work; and using 

application software in graphic works. 

เพิ่มรายวิชาใหมตาม

ความเห็นของผูทรงคณุวุฒิ

และความเห็นชอบของ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เนื่องจากเปนเนื้อหาที่

กําลังไดรับความสนใจ 

เดิมเปนวิชาเนื้อหาบังคับ 

4613307 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612101 การ

วิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 

แ น ว คิ ด วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต แ ว ร 

กระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวรแบบตาง ๆ การ

เลือกใชเครื่องมือและสิ่งแวดลอมสําหรับการ

วิศวกรรมซอฟตแวร การวิศวกรรมความตองการ 

การออกแบบซอฟตแวร และสถาปตยกรรมระบบ

ซอฟตแวรแบบตาง ๆ เทคนิคการโปรแกรม การ

ทดสอบและตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร 

การประกันคุณภาพซอฟตแวร  การจัดการ

โครงการ 

4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering 

แนวคิด  กระบวนการ เทคนิค  และ

เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟตแวร การบริหารจัดการ

โครงการ การออกแบบและสร า งแบบจํ าลอง

ซอฟตแวร  การพัฒนาซอฟตแวร  การทดสอบ

ซอฟตแวร การบํารุงรักษาและการนําซอฟตแวรไปใช 

การทวนสอบและตรวจสอบความถูกตองของ

ซอฟตแวร และการประเมินคุณภาพซอฟตแวร  

Concepts, processes, techniques 

and tools of software engineering, project 

management, software modeling and 

designing, software development; software 

testing, software maintenance and 

deployment, software verification and 

validation; and software quality assurance. 

ปรับเปนกลุมวชิาเฉพาะ

ดาน (เลือกเรียน) และ

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดย

จัดเรยีงเนื้อหาใหมให

เหมาะสมและยังคง

ครอบคลมุเนื้อหาหลักเดมิ 

4612306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 

 Alternative Programming 

Language 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611301  

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 1 

4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 

 Alternative Programming 

Language 

การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรม

สมัยใหมหรือภาษาโปรแกรมที่ตรงกับความตองการ

ของตลาด 

ปรับคําอธิบายรายวิชา

เล็กนอย โดยคง

ความหมายเดิม 
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การศึกษาภาษาโปรแกรมอยางลึกซึ้ง

หนึ่งภาษาหรือมากกวา โดยเปนภาษาที่เกิดใหม

หรือตรงกับความตองการของตลาด 

Developing program with new 

programming language or industrial tendency 

programming language. 

4613413 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 

 Wireless Technology 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613409  

การสื่อสารขอมลู

และเครือขาย

คอมพิวเตอร 

วิวัฒนาการของการสื่อสารไรสายทั้ง

ทางดานโทรคมนาคมและเครือขายขอมูล สื่อ 

อุปกรณ และเทคนิควิธีการรับสงขอมูลผานสื่อไร

สาย การออกแบบและการประเมินประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ ความมั่นคง การใชเครื่องมือที่

เกี่ยวของกับสื่อไรสายและการตรวจสอบแกไข

ปญหา  การทดลองออกแบบและติดตั้งเครือขาย

ไรสายในสภาวะจําลอง การเขียนโปรแกรมเพื่อ

ประยุกตใชงานบนเครือขายไรสาย 

4613429 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 

 Wireless Technology 

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบไร

สายและโทรศัพทเคลื่อนที่  เทคโนโลยีในการสื่อสาร

ขอมูลแบบไรสาย ระบบเครือขายแบบไรสายและ

เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย การทดลองออกแบบและ

ติดตั้งเครือขายไรสาย การประยุกตใช การสื่อสารไร

สายและเคลื่อนที่ การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการ

วิเคราะหสัญญาณและการตรวจสอบแกไขปญหา 

อนาคตของเครือขายเทคโนโลยีไรสาย 

Principle of wireless and mobile 

technology, wireless communication technology, 

wireless networks and wireless Local Area 

Network, experimental design and installation of a 

wireless network, applied wireless 

communications and mobile, instruments related 

to signal analysis and monitoring solutions; and 

the future of wireless networking technology. 

ตัดรายวิชาที่ตองเรียนมา

กอนออก เนื่องจากไม

จําเปนมากนักและเพื่อ

ประโยชนในการจัดการ

เรียนการสอน และปรับ

คําอธิบายรายวิชาโดยเนน

ใหสอดคลองกับ

ภาคปฏิบตัิมากขึ้น 

เดิมเปนวิชาเนื้อหาบังคับ 

4613410 ความปลอดภัยของเครือขาย

 3(2-2-5) 

 Network Security 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613409  

การสื่อสารขอมลู

และเครือขาย

คอมพิวเตอร 

ความมั่ นคงและการรักษาความ

ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  

วิทยาการรหัสลับ  การกําหนดนโยบายเพื่อ

บริหารจัดการระบบเครือขายตลอดจนการ

ออกแบบระบบเครือขายและเครื่องบริการใหมี

ความมั่นคงปลอดภัย เหมาะสมกับการใชงานใน

องคกร การเลือกใชเทคโนโลยีและเครื่องมือ เพื่อ

4613430 ความมั่นคงของเครือขาย 3(2-2-5) 

 Network Security 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612424 การสื่อสาร

ขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

หลักการเบื้องตนของความมั่นคงและการ

รักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย  วิทยาการรหัสลับ  นโยบายเพื่อบริหาร

จัดการระบบเครือขาย มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การออกแบบระบบเครือขาย เครื่องบริการ ใหมีความ

มั่นคงและปลอดภัย เหมาะสมกับการใชงานในองคกร   

Principle of computer system and 

network security, encryption technologies, 

network security management, network 

security standard, legal  in computer security, 

network and service design to secure and 

เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

กระชับโดยยังคงเนื้อหา

เดิม 
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เสริมสรางความมั่นคงใหกับระบบเครือขาย 

รวมทั้งมาตรฐาน กฎระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

suitable for organization. 

 4613431 การบริหารจัดการระบบยูนิกซเบื้องตน

 3(2-2-5) 

 Introduction to Unix Systems 

Administration 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613427 

ระบบปฏิบัติการ 

องคประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

สวนตอประสานและรายคําสั่ง การบริหารและจัดการ

ระบบ โปรแกรมอิดิเตอรและอรรถประโยชน เซลล

โปรแกรมมิง 

Elements of the Unix operating 

system, interface and command-line, system  

management, editors and utility programs; 

and shell programming. 

เพิ่มรายวิชาใหมตาม

ความเห็นของผูทรงคณุวุฒิ

และความเห็นชอบของ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4613602 หัวขอพิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer 

Science 

เนื้อหาความรูที่เปนความรูใหมหรือ

กําลังเปนที่สนใจทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

โดยปรับเปลี่ยนไปตามดุลยพินิจของอาจารย

ผูสอนเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม 

4613629 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร1

 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer 

Science I 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกําลังเปนที่

สนใจทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยน

ไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี

สมัยใหม 

Content, which is new knowledge 

or, is interesting in computer science 

adjusting to social trends and new 

technologies. 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

กระชับชัดเจน 

 4613630 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร2

 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer 

Science II 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกําลังเปนที่

สนใจทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยน

ไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี

เพิ่มวิชาใหมเพื่อให

ยืดหยุนในการจัดการเรียน

การสอน 
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สมัยใหม 

Content, which is new knowledge 

or, is interesting in computer science 

adjusting to social trends and new 

technologies. 

 4613631 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร3

 2(1-2-3) 

 Special Topics in Computer 

Science III 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกําลังเปนที่

สนใจทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยนไป

เพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม 

Content, which is new knowledge 

or, is interesting in computer science 

adjusting to social trends and new 

technologies. 

เพิ่มวิชาใหมเพื่อให

ยืดหยุนในการจัดการเรียน

การสอน 

4612305 การโปรแกรมขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Programming 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611301 การ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมที่

ซับซอน การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับ

คําสั่งวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การ

โปรแกรมติดตอกับผูใช การสรางภาพกราฟก การ

โปรแกรมติดตอกับฐานขอมูล การสราง Windows 

Application หรือ Web Application โดยเนน

การเขียนโปรแกรมที่ใชงานไดจริง 

ยกเลิกรายวิชานี ้ ไดรับความเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒิเรื่องการตั้ง

ชื่อวิชาไมเหมาะสม 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจึง

พิจารณาปรับเนื้อหาและ

ชื่อวิชาใหม เปนวิชา การ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

4613204 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 

 Image Processing 

ระบบการประมวลผลภาพ ลักษณะ

ทางกายภาพของการมองเห็น การแปลงฟูเรียร 

แบบจํ าลองทางคณิตศาสตรของภาพ การ

วิเคราะหและปรับปรุงภาพ 

ยกเลิกรายวิชานี ้ ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม

มีนักศึกษาเลือก

ลงทะเบียนเรียนใน

หลักสตูรที่ผานมา 
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4613604 การเปนผูประกอบการทาง

คอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Entrepreneurship 

ความหมาย และคุณสมบั ติ ของ

ผูประกอบการ ประเภทของการประกอบการและ

องคประกอบพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทาง

คอมพิวเตอร การดําเนินการจัดตั้งองคการธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบธุรกิจ การประยุกต ใชความรู ทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อเปนแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจ 

 

 

 

 

ปรับเปนบังคับเรียน ปรับเปนกลุมวิชาเฉพาะ

ดาน (บังคับเรียน) ตาม

นโยบายของคณะ 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   

แบบท่ี 1   

4614606 การเตรียมฝกประสบการณ 

 ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(90) 

 Preparations for Experience in 

Computer Science 

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของ

ผูเรียนกอนออกฝกประสบการณทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร ในดานการรับรู ทักษะ ลักษณะและ

โอกาสของการประกอบอาชีพ  และการพัฒนา

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

4614626 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

 Preparation for Field Experience 

in Computer Science 

การเตรียมความพรอมของผู เรียนกอน

ออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยฝกทักษะที่ทําใหเกิด

ความพรอมในการปฏิบัติ งาน การเลือกสถาน

ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการ

เขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เปน

ตน 

Student preparation for field 

experience and skill training, to be well-

prepared for work via various activities, 

including employability skills training, institute 

selection, quality management, techniques of 

report writing and presentation, personality 

development and career qualification 

improvement and other related topics. 

ปรับคําอธิบายรายวิชา

และหนวยกติใหเปน

มาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ 
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4614607 การฝกประสบการณ 

 ทางวิทยาการคอมพิวเตอร  6(320) 

 Field Experience in Computer 

Science 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4614606 การเตรียม

ฝกประสบการณทาง

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร ในหนวยงานของรัฐหรือ

เอกชน เพื่อนําความรูความสามารถจากการศึกษา

ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร  ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

4614627 ก ารฝ กประสบก ารณ วิ ช าชี พทา ง

วิทยาการคอมพิวเตอร 6(540) 

 Field Experience in Computer 

Science 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4614626 การเตรียม

ฝกประสบการณ

วิชาชีพทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถาน

ประกอบการ ซึ่งอาจเปนหนวยงานของรัฐและ/หรือ

เอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาในการทํางาน 

การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนํา

ความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอด

หลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

Collaborative job training between 

students and institutional personnels in 

government and/or private sectors. The 

students learn to solve the problems in 

workplace, adjust to organizational cultures 

and efficient applications of knowledge and 

skills from the whole curriculum for effective 

training. 

ปรับคําอธิบายรายวิชา

และหนวยกติใหเปน

มาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ 

แบบท่ี 2   

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

  2(90) 

 Cooperative Education 

Preparation 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการ

ของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 

ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและ

มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ

บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นําเสนอการเขียนรายงาน 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  

 2(90) 

 Cooperative Education 

Preparation 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมของ

ผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา โดยใหความรูเกี่ยวกับ

หลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และกระบวนการ

ของสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการ

สมัครงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การ

สื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ

การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นําเสนอ การเขียนรายงาน 

Activities of student preparation of 

ปรับคําอธิบายรายวิชา

และหนวยกติใหเปน

มาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ 
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cooperative education.  The strategy is giving 

knowledge concerning principle, concepts, 

regulations and processes of cooperative 

education. Basic knowledge and techniques 

in job application, fundamental in practice, 

communication, human relationship, 

personal development, quality management 

system in the work place and techniques of 

presentation and report writing. 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

 Cooperative Education 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 7000390 เตรียม

สหกิจศึกษา 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงาน

ชั่ ว คร าว  ตาม โครงงานที่ ไ ด รั บมอบหมาย 

ตลอดจน การจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

 Cooperative Education 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 7000390 การเตรียม

ความพรอมสหกิจศึกษา 

การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงาน

ชั่ ว ค ร า ว  ส า ม า ร ถ จั ด ทํ า ร า ย ง า น  นํ า เ ส น อ

ความกาวหนา และผลสําเร็จของโครงงานที่ไดรับ

มอบหมาย เรียนรูการแกปญหาในการทํางาน การ

ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตร

ไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

On the job training as a temporary 

employee. The student has capabilities to 

write the report, present the progression and 

present the results and outcomes of the 

assigned project. In addition, they learn to 

solve the problems in work place, adjust 

themselves to organization culture, and 

applied the knowledge and skills derived 

from curriculum for training effectively. 

ปรับคําอธิบายรายวิชา

และหนวยกติใหเปน

มาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ตามมาตรฐาน TQF) 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. นายทวีรัตน  นวลชวย 

ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย  

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ), มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 

 2556 

ปริญญาโท : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2545 

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบันราชภัฏสงขลา, 2540 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน  19 ป 

ผลงานวิจัย 

- 

บทความวิชาการ 

- 

ตํารา/เอกสาร 

ทวีรัตน นวลชวย. (2555). การโปรแกรมดวยภาษาไพธอน.  สงขลา : เทมการพิมพ. 

ทวีรัตน นวลชวย. (2555). การโปรแกรมขั้นสูง. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

รายวิชาที่สอน 

1. ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล 

2. คอมพิวเตอรกราฟกส 

3. กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

4. ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

5. การเตรียมฝกประสบการณทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

6. ระบบฐานขอมูล 

7. การโปรแกรมและข้ันตอนวิธ ี

8. การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

9. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
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2. นางสาวยุพดี  อินทสร 

ตําแหนง อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544. 

 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541. 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 15 ป 

ผลงานวิจัย 

- 

บทความทางวิชาการ 

รอฮายู เจะตาเห, ลักขณา พรหมวงศ, ยุพดี อินทสร, และสกรรจ รอดคลาย. (2558). ระบบการจัดการรานคา

ชุมชนหมู 4 บานโพธิ์. การประชุมวิชาการระดับชาติลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา. 

ตํารา/เอกสาร 

- 

รายวิชาที่สอน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

2. หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การโปรแกรมและข้ันตอนวิธ ี

4. การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5. โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 

6. กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ 

ตําแหนง อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549. 

 ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2539. 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 7 ป 

ผลงานวิจัย 

- 

บทความทางวิชาการ 

Tongkaw, S., Thanrak, C, and Olarikachat, J. (2016). Using Multi-view to Identify Factors that 

Affect there Use in Electronic Learning Course. Proceeding of The 1st International 

Conference on Electronics, Electrical Engineering, Computer Science : Innovation 

and Convergence (EEECS 2016). January  20-22, 2016   Phuket, Thailand 

ตํารา/เอกสาร 

- 

รายวิชาที่สอน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

2. การจัดการโครงการ 

3. การโปรแกรมและข้ันตอนวิธ ี

4. การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5. ขั้นตอนวิธี 

6. ระบบปฏิบัติการ 

7. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

8. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

9. การฝกประสบการณทางคอมพิวเตอร 

10. การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
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4. นายโชติธรรม ธารรักษ 

ตําแหนง อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549. 

 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2542. 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 5 ป 

ผลงานวิจัย 

- 

บทความทางวิชาการ 

Tongkaw, S., Thanrak, C, and Olarikachat, J. (2016). Using Multi-view to Identify Factors that 

Affect there Use in Electronic Learning Course. Proceeding of The 1st International 

Conference on Electronics, Electrical Engineering, Computer Science : Innovation 

and Convergence (EEECS 2016). January  20-22, 2016   Phuket, Thailand 

ตํารา/เอกสาร 

- 

รายวิชาที่สอน 

1. โครงสรางดิสครีต 

2. วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

3. สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

4. การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

5. ความมั่นคงของเครือขาย 
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5. นายกฤษณวรา  รัตนโอภาส 

ตําแหนง อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ),  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549. 

 ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545. 

 ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541. 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทํางาน 4 ป 

- 

ผลงานวิจัย 

- 

บทความทางวิชาการ 

Rattanaopas, K. and Tandayya, P., (2015). Comparison of Disk I/O Power Consumption in 

Modern Virtualization, Proceeding of International Conference on Computer, 

Communication, and Control Technology (i4ct) 2015. April 21-23, 2016 Kuching, 

Malaysia  

Rattanaopas, K. and Tandayya, P., (2015). Performance Analysis of a Multi-Tier Video on 

Demand Service on Virtualization Platforms, Proceeding of the 19th International 

Computer Science and Engineering Conference (ICSEC). November 23-26, 2016, 

Chiangmai, Thailand 

Rattanaopas, K. and Tandayya, P., (2015). Adaptive Workload Prediction for Cloud-based 

Server infrastructures. Proceeding of 2nd Advancement on Information Technology 

International Conference (ADVCIT 2015). December 3-5, 2016  Krabi, Thailand 

สราวุธ แซก่ํา, ประภัสสร นุนแกว, สุรีรัตน แกงคีรี และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2556, มกราคม). ระบบ

ตรวจจับการโจมตีเครือขายแบบ DDoS แบบทันที, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทาง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2014),  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว, สระแกว 

อนุมัติ สามัญ, อับดุลฮากีม สะกานดา, ญาณพัฒน ชูชื่น และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2556, มกราคม). การ

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเสมือนจริงบนเครื่องแมขายเวอรชวลไล, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2014),  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแกว, สระแกว 
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อิลฮาม เจะเตะ,  สาเราะ บิลโตะแหละ และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2557, มีนาคม). การเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพเขียน-อานของฮารดดิสคระหวาง Xen และ KVM, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, มาริไทม ปารคแอนส

ปารีสอรท ,กระบี่. 

 อนุพงศ มัทธวกาญจน ,  ธัญญาฤทธิ์  ทองนุม, ญาณพัฒน ชูชื่น และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2557, 

พฤศจิกายน). การเปรียบเทียบเชิงปริมาณของการเขาถึงเว็บโซเชียลเน็ตเวิรคในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, รายงานสื่บเนื่องจากการประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Conference : EECON) ครั้งที่ 37, โรงแรมพูลแมน 

ขอนแกน ราชา ออคิด, ขอนแกน 

วีระวัฒน จูมิ, จันทิมา สงาบุตร,สุรีรัตน แกวคีรี และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2557, พฤศจิกายน). การ

วิเคราะหการเขาใชเว็บเพื่อดูอัตราการเพิ่มขึ้นของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่, รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย ครั้งที่ 8”, อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร 

พงศธร ทองบริสุทธิ์ ราชภัฎ เขียวคํา กฤษณวรา รัตนโอภาส และ ญาณพัฒน ชูชื่น (2558, มีนาคม). การ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงปริมาณระหวาง Xen และ KVM ดวยบริการ Video-on-Demand 

(VoD), รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

จิราเมธ เจริญมหัธชัย  ปติศักดิ์  สมบูรณ  และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2558, พฤษภาคม). การวัด

ประสิทธิภาพบริการระบบมัลติเทียรวิดีโอออนดีมานดบนรูปแบบเวอรชวลไลเซชั่น, รายงานสืบ

เนื่องจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ครั้งที่ 7, โรงแรม A-one The Royal Cruise   เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. 

มนัสชนก ศรีบุญมา ศุภวรรณ สุขสะปาน และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2558, พฤษภาคม). เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพเทคนิคการจําแนกประเภทในการพยากรณหนาเว็บหลอกลวงบนเว็บโฮสติ้ง, รายงาน

สืบเนื่องจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7, โรงแรม A-one The Royal Cruise   เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. 

ญาณพัฒน ชูชื่น,  กฤษณวรา รัตนโอภาส, ดินาถ หลําสุบ และสุรีรัตน แกวคีรี (2558, พฤษภาคม). 

ผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนตอประสิทธิภาพของผูเรียนระดับอุดมศึกษา, รายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา. 

ชนาธิป ฟุงเฟอง พรรณทวี โตะราหนี สุรีรัตน แกวคีรี และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2558, กรกฎาคม). 

พฤติกรรมของผูใชเครือขายสังคมออนไลนบนอุปกรณเคลื่อนท่ีสวนตัวจากขอมูลการจราจรเครือขาย 
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กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ งานวิจัยและ

พัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), โรงแรมธรรมรินทรธนา, ตรัง. 

ฟารีดา ปงหลีเส็น นุสรา ขุนเศษ เสรี ชะนะ และกฤษณวรา รัตนโอภาส  (2558, กรกฎาคม). พฤติกรรมการ

ใชเครือขายสังคมออนไลนในมหาวิทยาลัยดวยอุปกรณเคลื่อนที่สวนตัว, รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015). โรงแรมธรรมรินทร

ธนา, ตรัง.     

ณัฐนัย ไพศาล อาทิตย หลําหลี ญาณพัฒน ชูชื่น และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2558, สิงหาคม). พฤติกรรม

การใชเครือขายสังคมออนไลนรวมกันบอยดวยอุปกรณเคลื่อนที่สวนตัวในมหาวิทยาลัย, รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา. 

นรินทร บิลสัน กฤษณวรา รัตนโอภาส และนลินี  อินทมะโน (2558, ตุลาคม). การวิเคราะหประสิทธิภาพลิ

นุกซเกตเวยดวยรูปแบบเวอรชวลไลเซชั่น, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับประเทศ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT) ครั้งที่ 7. โรงแรม เลอ เมอริเดียน ,เชียงใหม. 

ธัญญลักษณ ทองศรีนุน วนิดา เชิดสกุล กฤษณวรา รัตนโอภาส และเสรี ชะนะ (2558, ตุลาคม). พฤติกรรม

การใชระบบหองเรียนเสมือนดวยอุปกรณเคลื่อนที่สวนตัว กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT) ครั้งที่ 7. 

โรงแรม เลอ เมอริเดียน ,เชียงใหม. 

ชัชพงศ อิกะศิริ กฤษณวรา รัตนโอภาส และสุรีรัตน แกวคีรี (2558, ธันวาคม). การวัดประสิทธิภาพฐานขอมูล 

MariaDB ดวยภาระงาน OLTP บนรูปแบบ Virtualization, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ สังคมความรูและดิจิตอล. โรงแรมแคนทารี่ฮิลส ,เชียงใหม. 

ชนะโชค หนูแกว นันทฉัตร คงทองเอียด กฤษณวรา รัตนโอภาส และอํานาจ ทองขาว (2558, ธันวาคม). การ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพฐานขอมูล MySQL และ MariaDB ดวยภาระงาน OLTP, รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรูและดิจิตอล. โรงแรมแคนทารี่ฮิลส ,เชียงใหม. 

ฟาเดล คาเร็ง ฮานาฟ สะไร อํานาจ ทองขาว และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2558, ธันวาคม). การวัด

ประสิทธิภาพการพยากรณดวยวิธีการจัดหมวดหมูเพื่อการโจมตี Directory Attack บนเว็บโฮสติ้ง, 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต ครั้ งที่  5, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ตํารา/เอกสาร 

- 

รายวิชาที่สอน 

1. วิศวกรรมซอฟตแวร 
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2. การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธ ี

3. การโปรแกรม 1 

4. การโปรแกรมขั้นสูง 

5. การจัดการเครือขาย  
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	11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
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	2.7 ระบบการศึกษา
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	2.1.2 ด้านการตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
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	2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสำนึกในความ�เป็นไทย
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	2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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	2.1.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	
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	2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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	3.1.7 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน	
	3.1.8 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	

	3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะในตารางมีความหมาย ดังนี้
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	หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
	1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด)
	1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
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	3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
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	6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
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	2. �สาระในการปรับปรุงแก้ไข
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